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TIIVISTELMA 

Tiehallinnolla  on  välittömiä yksityistietehtäviä,  mm. valtionavustusjärjestel
-män  hoitaminen. Lisäksi Tiehallinnolla  on yksityisteiden  osalta myös yleisiä 

liikennejärjestelmätason velvoitteita. Näitä tarkoituksia varten tarvitaan tieto-
ja  mm. yksityisteiden  merkityksestä eri toiminnoissa, ominaisuuksista  ja  kun-
nosta. 

Työn tavoitteena  on  ollut tehdä selvitys yksityisteiden ominaisuus-  ja  kunto- 
tietojen tarpeista  ja  hyödyntämisestä eri käyttötarkoituksissa sekä arvioida 
järjestelmätason yhteiskäyttömandollisuuksia eri organisaatioiden kesken. 
Nykytilan kartoitus sekä tiedon  ja  tiedonhallinnan  tarpeiden kartoitus  on  tehty 
pääosin haastattelemalla Tiehallinnon, kuntien sekä muiden yksityistieasioi

-den  parissa toimivien organisaatioiden eri asiantuntijoita. 

Tiehallinnon  nykyisten yksityisteihin liittyvien toimintojen (erityisesti valtion-
avustukset  ja  Digiroad)  edellyttämät tiedot ovat ongelmalliset erityisesti tie-
don keruun  ja  ylläpidon kannalta. Kaikkia tietoja kuitenkin hyödynnetään jol-
lakin tavalla. Täysin turhia tietoja ei kerätä. Jotta Tiehallinto voi varmistaa 
yksityistietietojen tehokkaan keruun  ja hallinnan,  on  sen  tiedettävä, mitä tie-
toja muilla toimijoilla  on.  Samoin  on  tiedettävä, mitä tietoja muut toimijat  ja 

 myös asiakkaat tarvitsevat,  ja  voiko Tiehallinto näitä tietoja tuottaa. 

Siirtymävaiheessa yksityistieverkolta  tarvittavien tietojen hallintaa kehitetään 
yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tämä edellyttää uudenlaista yhteistyötä 

 ja  myös uusia teknisiä ratkaisuja. Eri toimijoiden järjestelmissä  on  runsaasti 
tietoa, jonka yhteismitallisuus  ja  yhteiskäyttöisyys tiedonsiirtoratkaisuineen 

 täytyy varmistaa. 

Tavoitetilassa Tiehallinnolla  on  laaja kokonaisvastuu yksityistienpidon kehit-
tämisestä  ja  tiedonhallinnasta.  Tavoitteeseen pääseminen edellyttää ole-
massa olevien rekisterien hyväksikäyttöä, yhteisten  ja  yhteiskäyttöisten  re-
kisterien  kehittämistä, kuntoinventointien kehittämistä sekä oman tiedonhan-
kinnan tehostamista  mm. ostopalvelujen  lisäämisen avulla.  Osa  yksityistie

-tiedoista voitaisiin koota eri organisaatioiden yhteiseen  ja  yhteiskäyttöiseen 
 rekisteriin, jonka ylläpito voidaan hoitaa esimerkiksi ostopalveluina. 

Tarveselvitystä  ehdotetaan jatkettavan  (1) tiedonkeräyksen kustannustiedot 
sisältävällä toimenpidesuunnittelulla  ja  ohjeistuksella:  kuka, miten  ja minne, 

 (2) maastotietokannan  ja  siihen liittyvien eri  osa-alueiden: osoitejärjestelmä, 
karttakäyttöliittymä, järjestelmäsovellukset tarkemmalla kartoituksella,  (3)  eri 
organisaatioiden  välisen  tiedonkulun  ja  yhtenäisten järjestelmien tietoarkki-
tehtuurin kehittämisellä  (4) yksityisteiden kuntomallien rakentamistarpeen  ja 

 siinä tarvittavan tietopohjan tarkentamistarpeiden selvittämisellä sekä  (5) yk-
sityisteiden  ylläpidon hallintajärjestelmän tarvekartoituksella  ja hallinnan  pe-
riaatteiden suunnittelulla. 
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SUMMARY 

The Finnish Road Administration  (Finnra)  functions directly under the Minis-
try of Transportation and Communications as the highest road and transpor-
tation authority in Finland.  Finnra  prepares transportation and procurement 
strategies and carries out planning and research of their impacts and funding 
requirements. 

The Finnish Road Administration has launched a four year Road Asset 
Management Research Program  (VOH)  in the beginning of 2003. The pro-
gram consists of several smaller research projects on road asset definition 
and inventory, condition measurement and condition and asset manage-
ment, including training and dissemination activities. The main objective of 
this four-year project is to develop a systematic and comprehensive process 
to manage the Finnish public road network. Private roads and their mainte-
nance needs are also looked at as part of this program. 

Management of the State Funding System for Private Roads is one of  Fin-
nras  immediate duties,  ln  addition  Finnra  has other duties regarding private 
roads on the network level. Information is therefore required of the properties 
and condition of private roads and their role in different processes. 

The scope of this project has been to clarify what information is required of 
private roads and how this information can be uniformly utilised in different 
processes. Information to determine the present situation and possible prob-
lems is mainly collected by interviewing specialists in different organisations 
such as  Finnra,  municipalities and other authorities in the private road sec-
tor. 

The main problem  Finnra  has is to make the decision of what is the most im-
portant information that needs to be collected to build a uniform system for 
funding, management and maintenance of private roads in Finland. 

The management of private road assets needs to be developed. This will re-
quire new and more advanced ways for co-operation between different or-
ganisations. It will also require new techniques to be developed. A lot of 
valuable information is stored in different systems of different organisations. 
How to utilise this information to be used in a uniform and common way 
needs to be considered. 

Ideally,  Finnra  could have a wider responsibility for the overall development 
of the maintenance and data management of private roads. To reach this 
target will require better utilisation of existing data registers, development of 
new uniform and combined databanks, development of the methodology of 
data collection and consideration of outsourcing possibilities. 

The consultant proposes the study to be continued with 1) a more detailed 
cost analysis and preparations of guidelines for data collection, 2) further 
exploration of required systems and processes, 3) development of commu-
nication links between different organisations, 4) assessment of the need for 
new condition models for private roads and 5) assessment if new more ad-
vanced systems and planning of principles to manage the private road as-
sets is required.  



ESIPUHE  

Tiehallinto  toimii asiantuntijana  koko  tieliikennejärjestelmässä.  Yksityis-
teidenkin osalta Tiehallinnolla  on  liikennejärjestelmätason  velvoitteita, mitä 
tarkoitusta varten tarvitaan tietoja  mm.  yksityisteiden  merkityksestä eri toi-
minnoissa, ominaisuuksista  ja  kunnosta. 

Yksityisteiden  ja  niiden rakenteiden,  mm.  siltojen ylläpidon kehittäminen 
edellyttää kattavaa määrää ominaisuus-  ja  kuntotietoja. Yksityisteiden  kun-
nossapidon  ja  parantamisen valtionavustusjärjestelmään sekä teiden hallin-
nollisen luokittelun kehittämiseen liittyy useita tietotarpeita. 

Tiehallinnon  ohella tietoja yksityisteistä tarvitsevat  ja  myös tuottavat monet 
muutkin toimijat. Tämä luo tarpeita  ja  mandollisuuksia tietojen yhteiskäytön 
kehittämiseen. 

Tämä tarveselvitys  on  osa  Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelman 
(VOH) projektikokonaisuutta. Työn tavoitteena  on  ollut tehdä selvitys yksi-
tyisteiden ominaisuus-  ja  kuntotietojen  tarpeista  ja  hyödyntämisestä eri käyt-
tötarkoituksissa. Tarveselvityksen projektiryhmään ovat kuuluneet: 

011i Penttinen 	Tiehallinto, Keskushallinto, proj.ryhmän puheenjohtaja 
Mikko Inkala 	Tiehallinto, Keskushallinto  
Ulf  Lindström 	Tiehallinto, Keskushallinto  

Työn aikana nykytilan  ja  tarpeiden kartoituksessa  on  haastateltu useita  Tie- 
hallinnon keskushallinnon  ja  tiepiirien,  kuntien  ja  muiden sidosryhmien asi-
antuntijoita. Kehittämisehdotuksia  on  käsitelty työseminaarissa  13.1 .2004.  

Selvityksen pääkonsulttina  on  SOC Viatek  Oy  ja  alikonsuittina Liikennekon-
sultointi  Esko Hämäläinen. Selvitystyön vastuuhenkilönä toimii  Ins.  Arto 
Ahonen SOC Viatek Oy:stä  ja  työn käytännön projektipäällikkönä  Dl  Esko 
Hämäläinen. Työhön osallistuvat SOC Viatek Oy:stä myös tekn.  yo  Juha 
Rissanen sekä tekn.  yo  Mervi Harju.  

Helsinki,  huhtikuu  2004  

Tiehallinto 
Keskushallinto 
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YKSITYISTIET  

1. 	YKSITYISTIET 

Yksityisteiden tienpidosta  vastaavat kunkin tien tieosakkaat yhteiseen lu-
kuun. Tieosakkaita ovat tien vaikutusalueen kiinteistöt  ja  muut tieoikeuden 
omaavat. Tieosakkaat voivat toimia järjestäytyneenä tiekuntana, jolloin tien-
pitoa koskevat päätökset tehdään enemmistöpäätöksinä. Mandollista  on 

 toimia järjestäytymättömänäkin tienä, jolloin tarvitaan yksimielisiä päätöksiä. 

Valtaosa yksityisteistä  on  haja-asutusalueilla, mutta yksityisteitä  on  myös 
kaupunkien  ja  muiden kuntien taajamien lähialueilla  ja  jopa asemakaava- 
alueilla. 

Yksityisteitä  arvioidaan olevan yhteensä  n. 350 000 km.  Pysyvän asutuksen 
käytössä olevia yksityisteitä  on  yhteensä  n. 100 000 km.  Rakennettuja  met

-säautoteitä  on n. 120 000 km.  Muita ajokelpoisia metsä-  ja  mökkiteitä  on  ar-
violta  n. 130 000 km.  Näiden lisäksi  on  vielä huomattava määrä pääasiassa 
kiinteistökohtaisia kevyempirakenteisia ajouria, pihateitä, yms. 

Liikenteellisesti  kaikkein merkittävin  osa  yksityisteitä  on  yksityistielain  mukai-
seen valtionavustukseen kelpoisia. Niitä  on  yhteensä  n. 17 300  kpl yhteispi-
tuudeltaan  n. 55 000 km.  Niiden varrella  on n. 190 000  pysyvästi asuttua ta-
loutta, mikä merkitsee  n. 500 000  asukasta. Kesämökkejä näiden teiden vai-
kutusalueella  on  lähes sama määrä,  n. 185 000.  

Kunnanavustusta saavia yksityisteitä  on  arviolta  n. 80 000 km.  Kunnat  avus-
tavat valtionavustuskelpoisten, tärkeimpien yksityisteiden lisäksi myös muita 
pysyvän asutuksen käytössä olevia yksityisteitä. 

Yksityistietyypit  ja  -pituudet  (km)  

Qa Vattionapukelpoiset  tiet myös  kunnanavustus,  kunnan hoidossa 

 Dc  Muut  asutut  tiet  vain  kunnanavustus 

•  e  Metsatiet. yksityismetsanom istajat  

Up  Metsatiet, ,netsateollisuus  

•b.  Valtionapuketpoiset  tiet,  myos kunnanavustus, tiekunnan  hoidossa  

Od  Muut  osutut  tiet, ei avustuksia  

Of  Metsdtiet.  valtio  
Oh  Muut  vahaiset yksityistiet  la  ajourat  

Kuva  1. Yksityistiepituudet  tietyypeittäin.  
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YKS ITYISTIET  

1.1. 	Valtion roolit  yksityistieverkolla  

Valtiolla ei ole suoranaisia käytännön tienpitotehtäviä yksityistieverkolla lu-
kuun ottamatta valtion mailla sijaitsevia omia yksityisteitä, kuten esim. Met-
sähallituksen hallinnoimat valtion metsätiet. Valtion eri organisaatiot ovat 
luonnollisesti tieosakkaana monissa muissakin yksityisteissä, mutta valtion 
vastuu ei näilläkään teillä ole tieosakkaan normaalia vastuuta laajempi. 

Valtiolla  on  sen  sijaan monenlaisia yksityisteihin liittyviä kehittämis-  ja  viran-
omaistehtäviä. Liikenne-  ja  viestintäministeriön  hallinnonalalla tavoitteeksi  on 

 asetettu yksityisteiden ylläpidon tukeminen valtionavustuksin  ja  asiantuntija- 
apua antamalla. Tiehallinnolle  on  asiantuntijavirastona  annettu tehtäväksi 
seurata yksityisteiden kunnon kehittymistä sekä neuvoa  ja  opastaa tiekuntia 
tienpidossa  ja  valtionavustuksiin  liittyvissä asioissa. Tiehallinto hoitaa yksi-
tyistielain mukaiseen valtionavustusjärjestelmään liittyvät viranomaistehtävät. 

Maa-  ja  metsätalousministeriön hallinnonala kehittää  ja  avustaa metsätalou-
den tarvitsemien yksityisteiden. lähinnä siis metsäteiden tienpitoa. Metsätiel

-lä  tarkoitetaan yksityistietä, jolla kuljetuksista yli puolet  on  metsätalouden 
edellyttämiä. Metsäteiden perusparannuksia avustetaan  ja  lainoitetaan  kes-
tävän metsätalouden rahoituslain perusteella. Alueelliset metsäkeskukset 
hoitavat näihin liittyvät viranomaistehtävät. Metsäkeskuksilla  on  myös yksi-
tyistienpitoon liittyviä maksullisia suunnittelu- ym. palveluita. 

Maanmittauslaitos vastaa yksityisteiden tienpidon ositteluun eli tieyksiköintiin 
liittyvistä kehittämistehtävistä. Maanmittaustoimistot tekevät yksityisteillä tar-
vittavat maanmittaustoimitukset. Myös maanmittaustoimistoilla  on  yksityis- 
tienpitoon liittyviä maksullisia palveluita,  mm.  tieyksiköintiä.  

1.2. 	Kuntien rooli  yksityistieverkolla  

Kunnat  avustavat valtionavustuskelpoisten, tärkeimpien yksityisteiden lisäksi 
myös muita pysyvän asutuksen käytössä olevia yksityisteitä. Kunnanavus-
tusta saavia yksityisteitä  on  arviolta  n. 80 000 km.  Kunnat  käyttävät yksityis- 
teihin vuosittain  n. 33  miljoonaa euroa, josta avustuksiin  n. 22  miljoonaa  ja 

 ns. hoitosopimusteille  n. 11  miljoonaa euroa. Avustusten kokonaismäärä  on 
 viime vuosina vakiintunut tälle tasolle. 

Yksityisteistä  on  kuntien  ja  tiekuntien  tekemien  hoitosopimuksien  perusteella 
kuntien hoidossa yhteensä  n. 13 900 km,  mikä  on n. 15  %  pysyvästi asuttu-
jen yksityisteiden kokonaismäärästä. Yleisimpiä nämä hoitosopimukset ovat 
Kainuussa  (58  %)  ja  Lapissa  (44  %).  

Kuntien tielautakunnilla  on  runsaasti yksityistielain mukaisia viranomaisteh-
täviä. 
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TIEHALLINNON  NYKYISET  YKSITYISTEIDEN TIETOTARPEET  

2. TIEHALLINNON  NYKYISET YKSITYISTEIDEN 
TIETOTARPEET 

Tiehallinnon  nykyisiä yksityisteihin liittyviä tehtäviä ovat yleisen  ja  yksityisen 
tien hallinnollisen rajapinnan tarkastelut  ja  hallinnollisen luokan muutokset, 
liittymälupapolitiikan kehittäminen  ja  liittymälupa -asioiden hoitaminen, yksi-
tyisteiden avustusjärjestelmän hoitaminen  ja  kehittäminen sekä yksityistei

-den  tienpidon  yleinen kehittäminen. Kaikkiin näihin tehtäviin liittyy tietotarpei
-ta,  jotka ovat luonteeltaan laajoja  ja  jatkuvia  tai  satunnaisia  ja  epäsäännölli-

siä.  

2.1. 	Teiden hallinnollinen luokitus  

Tielain  mukaan yksityistie voidaan määrättyjen edellytysten täyttyessä muut-
taa yleiseksi tieksi. Tiehallinto selvittää tehdyn muutosaloitteen perusteella 
tien tieverkollisen aseman sekä pysyvän asutuksen  ja  muiden liikennettä 
synnyttävien toimintojen määrän. 

Tietotarpeet  ovat melko satunnaisia. Aloitteiden määrä  on  viime vuosina vä-
hentynyt. Vuosittain käsitellään  n. 30  tiealoitetta,  joista runsas puolet  on 

 aloitteita yksityistien muuttamiseksi yleiseksi tieksi. Yksityisteitä  on  muutettu 
paikallisteiksi viime vuosina  5-6  kpl/vuosi yhteispituudeltaan  30-50  km/vuosi.  

2.1.1  Tietotarpeet  

Aloitteen kohteena olevasta yksityistiestä tarvitaan kartta-aineiston  ja  tien 
luonnetta kuvaavan karttatarkastelun lisäksi tiepituus, joka saadaan kartalta 

 tai  maastosta mittaamalla. Tieto voidaan tarkastaa  YA-rekisteristä,  jos  tie on 
 valtionavustuskelpoinen  ja  rekisteröity.  Tien  toimituspituus  voidaan tarkastaa 

myös maanmittaustoimiston yksityistierekisteristä.  

Tien  vaikutusalueen  pysyvästi asutut taloudet saadaan tiepiirin käytössä 
olevasta väestötietorekisteristä. Rekisteritiedot päivitetään vuosittain. Talo-
usmäärä voidaan tarkastaa myös maastossa.  Tien  liikennemäärä  ja  liiken-
teen jakauma saadaan liikennelaskennan perusteella, joka yleensä  on  viikon 
mittainen.  

Tien  kunnosta  ja  mandollisen kuntoonpanon kustannuksista tehdään arvio. 
 Jos  edellytykset yksityistien muuttamiseksi yleiseksi tieksi ovat olemassa, 

pidetään tiellä myös tarkempi katselmus. 

Tunniste-  
_________ 

Yhteys- 
________ 

Sijainti- 
________ 

Ominaisuustiedot 
________ ________ 

Liikennetiedot 
_________ __________ __________ 

Kuntotiedot  
_________ ______  

Kustannus-
tiedot 

Nimi,  nio  Nimi, Paikka- Pituus, Sillat, Liikenne- Liikennettä Liikenne-  Tie  Sillat  €1 km,  
tällyste ossit  /L at  toiminnot  t €1  hanke  

x x x x x x x x x x  
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2.1.2  Tietojen hyödyntäminen 

Tietoja käytetään tielain  ja  -asetuksen mukaisten lausuntojen, päätösten  ja 
 esitysten vatmistelussa. Käyttäjiä ovat tiepiirit, keskushallinto  ja  liikenne-  ja 
 viestintäministeriö. Tietotarkkuus  on  suuri. Päätöksistä  on  valitusoikeus kor-

keimpaan hallinto-oikeuteen.  

2.1.3  Puutteetja kehittämistarpeet  

Nykymuodossaan teiden hallinnolliseen luokitteluun liittyvissä tiedoissa ei 
ole puutteita. Tiedot voidaan koota tapauskohtaisesti. 

Hallinnollisen luokittelun kehittämisestä  on  tehty ehdotuksia  mm.  liikenne-  ja 
 viestintäministeriön pienväyläpolitiikkaa selvittäneen  työryhmän mietinnössä 

"Ehdotus pienväyläpolitiikaksi" (LVM  12/2000).  Sen  ehdottamaa teiden mer-
kityksen uudenlaista määrittelyä  on  testattu Tiehallinnossa. Määrittelyssä 
tarvittavia tietoja  on  esitetty Tiehallinnon julkaisussa "Vähäliikenteisten tei-
den tienpitomallin testaaminen"  (76/2001).  

Vähäliikenteisten  teiden taloudellinen ylläpito -tutkimusohjelmaan sisältyväs
-sä  tutkimushankkeessa  1 .4  "Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinnan tarkas-

telu/hallinnollisen luokan muutokset"  on  tavoitteena kehittää menetelmä,  jolta 
 voidaan määrittää ne tiet, joilla hallinnollisen luokan muutos tulee kysymyk-

seen. 

Tämän laajemman luokittelutyön edellyttämää tietomäärää  on  arvioitu jäi-
jempänä kohdassa  5. 

2.2. 	Liittymäluvat 

Tiesuunniteimassa  voidaan antaa yksityistieliittymiä koskevia määräyksiä  ja 
 kieltoja. Päätieverkon viikkaimmin liikennöidyille osuuksille ei sallita uusia 

yksityistieliittymiä  ja  nykyisiä karsitaan yksityistieliittymiä järjestelemäliä. 

Yksityisiä teitä koskevat liittymälupamenettelyt perustuvat tielain  52 §:n 
 säännöksiin. Niissä lupaharkinnan puitteet  on  määritetty  sen  mukaan, millai-

seen tiehen liittymää haetaan. 

Liittymälupahakemukset yksityistien  liittämiseksi yleiseen tiehen käsittelee 
Tiehallinnon asianomainen tiepiiri. Vuonna  2002  tiepiireissä  annettiin yh-
teensä  n. 1 500  liittymälupapäätöstä. 
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2.2.1  Tietotarpeet 

Liittymien  järjestelyjen suunnittelussa tarvitaan tietoja liittyvien yksityisteiden 
liikenteestä. Tietotarve ei ole jatkuvaa. Liittymälupa-asioissa tietotarpeet 
kohdistuvat yleensä yksittäiseen kiinteistöön  ja sen  toimintoihin. 

Tunniste- 
 tiedot 

Yhteys- 
tiedot 

Sijainti-  
tiedot  

Ominaisuustiedot 
________ ________ 

Liikennetiedot 
________ __________ _________ 

Kuntotiedot  
_________ _________  

Kustannus- 
tiedot 

Nimi,  nio  Nimi, Paikka- Pituus, Sillat, Liikenne- Liikennettä Liikenne-  Tie  Sillat  € /  km,  
osoite tieto leveys, rummut, määrä, aiheuttavat rajoitukset  €  I  hanke 

päällyste lossit  KVL  toiminnot  

x x x x x 

2.2.2  Tietojen hyödyntäminen 

Tietoja käytetään tielain mukaisten päätösten valmistelussa. Käyttäjiä ovat 
tiepiirit. Tietotarkkuus  on  suuri. Päätöksistä  on  valitusoikeus hallinto- 
oikeuteen.  

2.2.3  Puutteetja kehittämistarpeet  

Tiedoissa ei ole puutteita. Tiedot voidaan koota tapauskohtaisesti. Yleensä 
ei ole kysymys yksityisteistä, vaan yksittäisistä kiinteistöistä  ja  niiden omista 
teistä.  

2.3. 	Valtionavustukset 

Valtionavustusta  voidaan myöntää sellaisen autolla-ajokelpoisen yksityisen 
tien kunnossapitoon  ja  parantamiseen,  jota  koskevien asioiden hoitamista 
varten  on  perustettu tiekunta  ja  jolla  on  paikkakunnalla huomattava liiken-
teellinen merkitys  tai  joka  on  tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vä-
hintään yhden kilometrin matkalla  ja  jonka vaikutuspiirissä  on  vähintään 
kolme pysyvästi asuttua taloutta. Valtionavustuskelpoisia teitä  on  yhteensä 

 n. 17 300  kpl yhteispituudeltaan  n. 55.000 km.  

Valtionavustuskelpoisten yksityisteiden  tietoja ylläpidetään yksityisteiden  val
-tionapurekisterissä  eli  YA-rekisterissä. Tiedot eivät kaikilta osin ole aivan 

ajan tasalla. Tiepiirit ovat pyrkineet päivittämään  ja  täydentämään  mm. tie- 
kuntien vastuuhenkilöiden yhteystietoja kuntien kautta. Rekisterin tietojen 
tarkistuksia suoraan tiekunnista kysymällä  on  tehty viimeksi vuosina  1999-
2000.  

Vuodesta  1996  yksityisteiden kunnossapitoa  ei ole voitu yksityistielosseja 
 (14  kpl)  lukuun ottamatta avustaa lainkaan. Valtionavustusmäärärahat  on 

 käytetty teiden  ja  siltojen parantamisavustuksiin. 

Parantamisavustuksien  hakemisesta  ja  myöntämisestä  on  säännökset yksi-
tyistieasetuksessa.  Ensin  tarkastetaan tien avustuskelpoisuus. Itse hank-
keen avustuskelpoisuus  ja  avustuksen määrä ratkaistaan ennen kaikkea 
hankkeen tärkeyden, vaikuttavuuden  ja  kiireellisyyden  perusteella. Tiepiirin 
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rahoituskehys  ratkaisee avustettavien hankkeiden kokonaismäärän  ja  - 
 laajuuden.  

2.3.1 Tietotarpeet 

Tietotarpeet  ovat erittäin laajat.  Tien  valtionavustuskelpoisuuden tarkastami
-seksi tarvitaan tietoja tiekunnasta sekä tien ominaisuuksista  ja  liikennettä 

aiheuttavista toiminnoista. Tiestä  ja sen  sijainnista tarvittavia tietoja ovat: 
• 	tien nimi 
• tietoimituksessa  annettu tien numero 
• 	tietyyppi,  tie tai  talvitie 
•  tien alku-  ja  päätekohdat 
•  tien avustuskelpoinen pituus 
• 	tiepiiri,  jonka alueella suurin  osa  tiestä  on  
•  kunta, jonka alueella suurin  osa  tiestä  on  
• 	tiehen liittyvät lautat 
• 	tiehen liittyvät sillat 
• 	tiehen liittyvät vuosittain purettavat sillat 
• tiekunnan perustamistoimitustiedot 
• tiekunnan yhteystiedot 
• tiekunnan  edustaja, hoitokunnan puheenjohtaja, toimitsijamies  tai 

 kunta 
•  tien kunnossapitäjä, tiekunta  tai  kunta 
• tiekunnan pankkiyhteystiedot  

Tien  liikenteellisestä merkittävyydestä  ja  liikennettä aiheuttavista tekijöistä 
tarvitaan tietoja tieosittain, mikäli  tie  koostuu liikenteellisesti erilaisista  tie - 
osista. Tietojen perusteella voidaan tehdä päätös tien avustuskelpoisuudes

-ta  sekä määritellä tieosien  ja koko  tien kunnossapitoluokat. 
• tieosan avustuskelpoinen  pituus 
• tieosan  keskimääräinen leveys 
• tieosan  päällyste 
•  pysyvästi asutut taloudet, jotka ovat tieosan vaikutuspiirissä 
•  loma-asutus, joka  on  tieosan  vaikutuspiirissä 
•  montako hehtaaria peltoa  on  tämän tieosan vaikutuspiirissä 
• montako hehtaaria metsää  on  tämän tieosan vaikutuspiirissä 
• 	läpikulkuliikenne ajon  I  vrk 
•  raskaan  ja  kevyen liikenteen määrät ajon  I  vrk 
• 	mandollinen erikoisliikenne 

Tiehen kuuluvista lautoista (yksityistielossit) kootaan myös yksityiskohtaisia 
teknisiä tietoja: 

• lauttapaikan  nimi  ja  tunnus 
•  lautan nimi  ja  numero 
•  lautan kunto  ja  vaihtolautta 
•  lautan pituus, leveys, syväys, ajoaukon leveys, hyötypituus, hyötyle-

veys, kuivapaino, ajopaino, telipaino, akselipaino, rakenne, kuljetus- 
tapa, kalturityyppi, valmistusvuosi, kapasiteetti, kantavuus, nopeus 
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Teiden  ja  siltojen parantamishankkeissa tarvitaan  tie-  ja  tiekuntakohtaisten 
 tietojen lisäksi luonnollisesti parantamistöiden suunnitelma  ja  kustannusar-

vio. 

Tunniste-  
tiedot 

Yhteys- 
tiedot 

Sijainti- 
tiedot  

Ominaisuustiedot 
________ ________ 

Liikennetiedot 
________ __________ _________ 

Kuntotiedot  
_________ _________  

Kustannus- 
tiedot 

Nimi,  nro  Nimi, Paikka- Pituus. Sillat. Liikenne-  Ljikennetta  Liikenne-  Tie  Sillat  €  I km.  
osoite tieto leveys, rummut, määrä, aiheuttavat rajoitukset  €1  hanke 

päällyste lossit  KVL  toiminnot  

x x x x x x x x x x 

2.3.2  Tietojen hyödyntäminen 

Tietoja käytetään avustuspäätösten valmistelussa  ja  tekemisessä sekä  bud-
jetointiin  ja  avustusmäärärahojen  jakamiseen liittyvissä tehtävissä. Käyttäjiä 
ovat tiepiirit sekä budjetoinnin  ja  määrärahanjaon  osalta keskushallinto  ja 

 liikenne-  ja  viestintäministeriö. Tietotarkkuus  on  suuri. Avustuspäätöksistä  on 
oikaisuvaatimus-  ja  valitusoikeus.  

2.3.3  Puutteetja kehittämistarpeet  

Kun teiden kunnossapitoon ei vuosiin ole maksettu avustuksia, ei ole ollut 
suoranaista  ja  välttämätöntä tarvetta pitää avustuksen suuruuden määritte-
lyyn liittyviä tietoja jatkuvasti ajan tasalla. Myös tiekuntien yhteyshenkilöiden 
rekisteröidyt tiedot ovat osittain vanhentuneet. Riittävä valmius avustustoi-
minnan uudelleen aloittamiseen  on  kuitenkin säilytetty. 

Tiekunnilla  on  periaatteessa velvollisuus ilmoittaa muuttuneista tiedoista, 
mutta mitään seuraamuksia tiekunnille ei ilmoittamatta jättämisestä seuraa. 
Myöskään mitään erityistä hyötyä tiekunnille ei tietojen ajan tasalla pitämi-
sestä voida osoittaa. 

Jokaisen parantamisavustusta saavan tien tiedot tulevat tarkistettua  ja  rekis-
teröityä avustuspäätöksen tekemisen yhteydessä. Vuosittain avustusta saa 
nykyään  n. 800-900 tiekuntaa. 

Koko avustusjärjestelmä  ja sen  edellyttämä tietomäärä olisi ilmeisesti syytä 
käydä läpi ennen avustustoiminnan mandollista uutta käynnistämistä. Järjes-
telmää olisi mandollista  ja  tarvetta yksinkertaistaa  mm.  teiden liikennettä ai-
heuttavien tekijöiden  ja  yleensä liikennetietojen seurannan  ja  arvioinnin osal-
ta. 

Eri avustusjärjestelmävaihtoehtojen vaikutusta tarvittavaan tietomäärään  on 
 arvioitu jäljempänä kohdassa  5. 
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2.4. 	Yksityisteiden  kunnon seuranta  

Valtionavustusjärjestelmään  kuuluu avustusta saavien teiden kunnossapidon 
valvonta  ja  kunnon seuranta vähintään kerran kolmessa vuodessa tehtävällä 
tarkastuksella. Tähän tarkastukseen  on tiekunnan  edustajalle varattava tilai-
suus osallistua. Tätä tarkastusjärjestelmää ei kuitenkaan ote vuoden  1995 

 jälkeen käytetty, koska vuosittaisia kunnossapitoavustuksia ei ole voitu mak-
saa. 

Tämän tarkastusjärjestelmän toteuttaminen  ja  laajuus liittyy myös Digiroad'n 
tietojen ylläpitoon. Tarkastusjärjestelmää  on  suunniteltu käytettävän samalta 
Digiroad'n tarvitsemien liikennerajoitustietojen inventointiin. 

Valtionapukelpoisten yksityisteiden  kuntoa voidaan seurata myös erityisen 
tarkkailutiejärjestelmän avulla. Tällaiseksi tieksi valitun tien tiekunta  on  yksi-
tyistielain perusteella velvollinen antamaan Tiehallinnolle seurantaa varten 
tarvittavat tiedot. Tarkkaituteitä ei kuitenkaan ole nimetty eikä järjestelmää 
käytetty. 

Eduskunta  on  edellyttänyt, että valtionavustuskelpoisten yksityisteiden kun-
non kehittymistä seurataan. Tiehallinto  on  seurannut kuntoa otantamenetel-
mällä.  

2.4.1  Tietotarpeet 

Kuntoinventointi  tehdään erityistä yksityisteiden laaduntarkastuslomaketta 
käyttäen. Inventoivat tietolajit ovat: 

• kulutuskerrosmateriaalin  laatu 
• kulutuskerrosmateriaalin  määrä 
• tien sivukaltevuudet 
•  tien reunapalteet 
•  tien raiteet, kuopat  ja kivet 
•  ojien kunto 
•  rumpujen kunto 
• liittymien  näkemät 
• pientareiden  ja vierialueiden  kunto 

Tunniste- 
 tiedot 

Yhteys- 
tiedot 

Sijainti- 
tiedot 

Ominaisuustiedot 
________ ________ 

Liikennetiedot 
_________ __________ _________ 

Kuntotiedot  
_________ _________  

Kustannus- 
tiedot 

Nimi,  nro  Nimi. Paikka- Pituus, Sillat, Liikenne- Liikennettä Liikenne-  Tie  Sillat  € /  km,  
osoite tieto leveys, rummut. määrä, aiheuttavat rajoitukset  € /  hanke 

päällyste lossit  KVL  toiminnot  

x x x 

2.4.2  Tietojen hyödyntäminen 

Tietoja käytetään tiepiireissä valtionavustusten käytön valvontaan. Kes-
kushallinnossa  ja  liikenne-  ja viestintäministeriössä  tietoja käytetään yksityis- 
tieverkon kuntotilan yleiseen seurantaan  ja valtionavustusmäärärahatarpeen 
perusteluun.  Tiedon luotettavuusvaatimus  on  suuri. 
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2.4.3  Puutteet  ja  kehittämistarpeet 

Kuntoarviointi  on  nykyisellään ennen kaikkea teiden hoitotason arviointia. 
Teiden rakenteellisen kunnon arviointiin järjestelmä ei riitä. Arviointi  on  sa-
tunnaista  ja  hajanaista. Arvioitsijoille ei ole yhtenäistä koulutusta. Eri vuosien 
tarkastustuloksiin  ja  niiden vertailuun  ja  kehityksen arviointiin vaikuttavat lii-
aksi kulloisetkin olosuhteet sekä tarkastusajankohta. 

Tarkkailutiejärjestelmästä  voitaisiin kehittää teiden kunnon trendikehityksen 
seurantajärjestelmä.  

2.5. 	Digiroad 

Valtionapukelpoisten yksityisteiden  osoite-  ja  liikennerajoitustietojen päivitys 
 ja  inventointi  on  tehty Digiroadia varten. Tavoitteena  on  jatkossakin päivittää 

tiedot Digiroadiin  YA-rekisterin  kautta.  YA-rekisteriin tiedot saadaan kuntien 
hoidossa olevien teiden osalta kunnilta  ja  muiden teiden osalta maastoinven-
toinnein. Kokonaistyömäärältään kyse  on  siten erittäin merkittävästä asiasta.  

2.5.1  Tietotarpeet 

Digiroad -tiedonkeruussa  kerätään tietoa yksityisteiden erilaisista rajoituksis-
ta, kielloista  ja  myös linja-autopysäkeistä. Kerättävät ominaisuustiedot  on  
yksilöity tiedonkeruulomakkeessa  (lute X).  

Tunniste- 
 tiedot 

Yhteys- 
tiedot 

Sijainti- 
tiedot 

Ominaisuustiedot 
________ _______ 

Liikennetiedot 
________ _________ _________ 

Kuntotiedot  
_________ ________  

Kustannus- 
tiedot 

Nimi,  nrc  Nimi. Paikka- Pituus, Sillat, Liikenne- Liikennettä Liikenne-  Tie  Sillat  €1 km,  
osoite tieto leveys, rummut, määrä, aiheuttavat rajoitukset  €1  hanke 

päällyste lossit  KVL  toiminnot  

X X X X (X) X X 

2.5.2  Tietojen hyödyntäminen 

Tietoja käytetään Digiroad-järjestelmässä. Keskushallinnossa  ja  liikenne-  ja 
 viestintäministeriössä  tietoja käytetään osaltaan yksityistieverkon kuntotilan 

yleiseen seurantaan  ja  budjetointiin.  Tiedon luotettavuusvaatimus  on  kohta-
laisen suuri.  

2.5.3  Puutteetja kehittämistarpeet 

Yksityisteiden liikennerajoitustietojen päivitys  tulee olemaan erittäin haas-
teellinen tehtävä. Kunnossapidon valtionavustusjärjestelmän  ja  siihen liitty-
vän valvonnan kautta voidaan saada tarvittavia tietoja valtionavustuskelpoi-
silta teiltä. Muilta osin tietojen päivitys jäänee satunnaiseksi ilman merkittä-
vää rahallista panostusta. 
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3.  TIEHALLINNON  NYKYISET  YKSITYISTEIDEN 
TIETOREKISTERIT  

3.1. 	YA -rekisteri  

Alun  perin Tiehallinnon ylläpitämä  YA  -rekisteri  on  tehty kunnossapitoavus
-tusten  jakamista ajatellen eli rekisteriin  on  koottu tarvittavat tiedot yksityis- 

teistä, jotta kunnossapitoavustusrahan myöntäminen olisi voitu tehdä mah-
dolliseksi käsitellä yhdestä toimipisteestä. 

Ohjelma uudistettiin  v. 2000,  jolloin käyttöohjelmaksi valittiin  Oracle,  jota 
 käytetään  Access  -ohjelmalla. Muutoksella mandollistettiin keskitetty ohjel-

matuen antaminen  ja  valtakunnallisen raporttienajomandollisuus. Rekisteriin 
 on  lisätty kunnossapidon valtionavustuksen lisäksi parantamisen rekisteri  ja 
 yksityisteiden kuntorekisteri  ja  lossirekisteri.  Ohjelmassa  on  yhteydet Tiehal-

linnon siltarekisteriin  ja  paikkatietoihin ArcViewn  kautta. 

Paikkatietoaineistoon  kuuluvat myös väestötietojärjestelmästä saatavat hen-
kilöiden  ja  rakennusten yksilöintiä koskevat tiedot. Avustusten myöntämi

-seen  ja  määrään olennaisesti vaikuttava pysyvästi asuttujen talouksien mää-
rä voidaan tarkastaa. 

Tällä hetkellä valtioapukelpoisten teiden osalta tiedot ovat riittävästi ajan ta-
salla  ja  parantamisavustushakemusten  myötä tiedot päivittyvät jatkuvasti. 
Lisäksi uutena asiana  on  kerätty rajoitetietoja (esim. nopeusrajoitukset, sillat 
ym.) DIGIROAD- tietojärjestelmää varten, 

Rekisteri alkaa olla arkkitehtuurinsa ym. puolesta tiensä päässä  ja  tarkoitus 
 on  lähivuosina alkaa suunnitella uutta rekisteriä. Tarkoituksena olisi miettiä 

yhteiskäyttömandollisuuksia  ja  -tarpeita muiden viranomaisten kanssa, esim. 
 kunnat ja  maanmittauslaitos. Tarkoituksena  on  ollut myös järjestää tiekunnil

-le  mandollisuus katsoa omia tietojaan Internetin kautta, mutta toistaiseksi 
tätä mandollisuutta ei ole.  

YA  -rekisteri sisältää seuraavat tiedot: 
•  tien yleistiedot 
• yhteyshenkilön yleistiedot 
• tilitiedot 
• tiekunnan  perustaminen 
•  tien kunnossapitäjä 
•  pituus 
•  leveys 
•  päällyste 
•  pysyvät taloudet 
•  loma-asunnot 
•  metsät 
•  pellot 
• liikennemäärät 
• erityisliikenne 
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Jokaisesta parantamishankkeesta, johon  on  haettu valtionavustusta rekiste-
röidään tiekunnan tietojen lisäksi hankeryhmä, johon hanke kuuluu eli mitä 
parantamistöitä hankkeessa aiotaan tehdä. Myös hankkeen haettu  ja  hyväk-
sytty kustannusarvio rekisteröidään. Rekisterissä  on  varattu tilaa myös 
hankkeen vapaamuotoiselle kuvaamiselle. Suunnitelmia, toteutettuja  paran

-tamistoimenpiteitä  ja  työmääriä  ei rekisteröidä  YA-rekisteriin. Tiedot löytyvät 
suunnitelma-arkistosta.  

	

3.2. 	Tierekisteri 

Yksityisteiden liittymät  rekisteröidään pistekohtaisesti (tietolajikuvaus  TL 
251). Rekisteröinti  koskee paitsi maastossa havaittuja liittymiä myös lupa- 
päätöksissä ennakoituja  tai  hylättyjä tapauksia.  Osa  tiedoista saadaan  vain 
paätösasiakirjoista toimistotöinä  kun taas  osa,  kuten tarkka sijainti  ja  yksi-
tyistien todellinen käyttötarkoitus selvitetään maastoinventointina. 

Tiedot rekisteröidään kattavasti valta-  ja  kantateiltä.  Muiden teiden osalta 
rekisteröinti  on  tiepiirin omasta harkinnasta riippuvaa. Yksityisteiden osalta 
tierekisterin tietosisältö perustuu liittymälupien mukaan seuraaviin tietoihin: 

Liittymäluvan  luonne luokitellaan seuraavasti 
• hylätty liittymähakemus 

	

• 	pysyvä liittymä 

	

• 	määräaikainen lupa, jolloin tulee ilmoittaa  luvan  paättymisvuosi 

	

• 	luvaton liittymä 
•  hylätty käyttötarkoituksen muutoshakemus 

Liittymän  käyttötarkoitus lupa-  I  suunnitelma-asiakirjojen mukaan 

	

• 	asuinkiinteistölle 

	

• 	lomakiinteistölle 

	

• 	elinkeinon harjoittamiseen (huoltoasema, julkinen palvelulaitos, teolli- 
suuslaitos, varastoalue,  maa-aines ottopaikka, turkistarha) 

• maa-  ja  metsätalous, jossa jatkeena rakennettu  tie 

	

• 	ojan ylikulkulaite pellolle, jolloin ei ole jatkeena varsinaista yksityistie - 
tä 

	

• 	kevyenliikenteenväylä,  ajo tonteille 

Erikseen rekisteristä löytyy maastoinventointiin perustuva tieto, kuten liitty
-män  todellinen käyttö.  

	

3.3. 	Digiroad 

Digiroad  on  kansallinen tietojärjestelmä, johon kootaan  koko  Suomen  tie-  ja 
 katuverkon  tarkka sijainti sekä tärkeimmät ominaisuustiedot. Digiroad tulee 

sisältämään kaikki yleiset tiet, kaupunkien kadut, yksityistiet  ja  metsäautotiet. 
 Näiden kokonaispituus  on  arviolta noin  550 000 km. Digiroad:n  tarkoitus  on 

 olla julkinen perusrekisteri. Tiehallinto toimii yhteistyössä maanmittauslaitok
-sen,  kuntien  ja  muiden, esimerkiksi metsäalan organisaatioiden kanssa. 

Digiroad  -tietojen keruussa  ja  ylläpidossa  käytetään hyväksi eri viranomais- 
ten  ja  kuntien omaa työpanosta  ja  yhteistyötä. Tiedon keruussa hyödynne- 
tään mandollisuuksien mukaan nykyisiä järjestelmiä  ja  kuntien  jo  olemassa 
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olevia tietoja vapaaehtoisen yhteistyön puitteissa.  Osa  tiedoista kerätään 
maastosta inventoimalla, joita ei saada muilta organisaatioita, jotta tiedot oli-
sivat valtakunnallisesti kattavia, sisällöltään homogeenisia  ja  laadultaan yh

-ten ä  i si  ä  

Tulevaisuudessa järjestelmä tulee tuottamaan tietoa moniin liikenteeseen 
liittyviin paikkasidonnaisiin  ja  mobiilipaikannusta hyödyntäviin valtakunnalli

-sun  ja  alueellisiin palveluihin.  Sen  ensisijaisena tavoitteena  on  palvella en-
nen matkaa tapahtuvaa reitin suunnittelua,  matkan  aikana tapahtuvaa navi-
gointia, palo-  ja  pelastustoimen  ohjausta tapahtumakohteeseen  ja  joukkolii-
kenteen  palveluita. 

Järjestelmän tietoja voidaan hyödyntää myös liikenteen seuranta-  ja  hallinta- 
järjestelmissä, verkkotason suunnittelussa sekä teiden  ja  katujen kunnossa-
pidossa. Yhtenäisin ominaisuustiedoin määritelty  tie-  ja  katuverkko  mandol-
listaa verkon osien  ja  alueiden vertailun sekä yli kuntarajojen menevän pal-
velu-  ja  suunnitteluyhteistyön.  Järjestelmää voidaan käyttää hyväksi esim. 
erilaisia matkailu-  ja  opaspalveluja  suunniteltaessa sekä kehittää liikenne- 
palveluita, jotka ulottuvat useamman kunnan alueelle. 

Tietosisältö  vaihtelee väylätyypeittäin. Tieverkko  on  luokiteltu kuuteen toi-
minnalliseen luokkaan, jolloin päätiet  ja  -kadut kuuluvat ylimpiin toiminnalli

-sun  luokkiin  ja  yksityistiet alimpiin  luokkiin. Kevyenliikenteenväylät  on  lisäksi 
ryhmitelty omaksi luokaksi. 

Ominaisuustiedot  sisältävät  mm.  
•  tien virallinen nimi  ja  numero 
•  tien sijainti (xyz geometria  1-3  metrin tarkkuudella) 
•  tien leveys  ja  päällyste 
• kaistojen  lukumäärä 
•  nopeusrajoitus 
• sillat  ja tunnelit 

 • pysäköintitalot  ja  -  alueet 
• 	kääntymis-  ja  ajokiellot 
•  leveys-, korkeus-  ja  painorajoitukset 
• 	bussipysäkit 
•  tavara-  ja  matkustajaterminaalit 
•  talojen osoitteet 

Tärkeimmät tietolajit tullaan päivittämään muutaman kuukauden viiveellä, 
mutta suunnitellut uudet  tie-  ja  katuhankkeet  pyritään päivittämään ennen 
niiden avaamista liikenteelle. Järjestelmä ei tule sisältämään reaaliaikaista 
tietoa, kuten liikennemääriä, nopeuksia  tai  kelitietoja.  Aineiston laatua saate-
taan parantaa  tai  tietokantaan  lisätä uusia tietoja erillisinä kehitysprojekteina 
myöhemmin. Digiroad -järjestelmän kehittäminen perustuu tiedon hyödyntä-
jien tarpeisiin. Digiroad -organisaatio seuraa tiedon hyödyntäjien tarpeita  ja 

 tekee  sen  perusteella päätökset tietojärjestelmän kehittämisestä, 
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4.  MUIDEN  TOIMIJOIDEN YKSITYISTEIDEN 
TIETOTARPEET  JA  TIETOREKISTERIT  

Keskeisiä  toimijoita yksityisteillä  ovat luonnollisesti ensinnäkin  tiekunnat  ja 
järjestaytymättömät  tiet itse. Niiden omia tietoja  mm.  hoidon  ja  ylläpidon kus-
tannuksista ei kuitenkaan ole  koottuna  missään rekisterissä.  

Tiehallinnon  ohella  yksityistienpitoa  avustavat  kunnat.  Osalla niistä  on  lisäksi 
 yksityisteitä hoidossaan.  Kuntien  avustusjärjestelmät  ja  niiden  tietotarpeet 

 vaihtelevat suuresti.  

Metsäkeskukset  avustavat  metsäteiden  rakentamista  ja perusparantamista. 
Metsäkeskuksilla  ei kuitenkaan ole kattavaa rekisteriä kaikista  metsäteistä.  

Metsähallitus  hallinnoi  valtion  metsäomaisuutta  ja  siihen liittyen laajaa  met
-sätieverkkoa. Hallintajärjestelmä  on  tietosisällöltään  kattava. 

Suurilla  metsäteollisuusyrityksillä  on  myös paljon omia teitä  metsissään.  Nii-
den  hallintajärjestelmiä  ei tämän työn yhteydessä ole tarkemmin selvitetty.  

Viranomaistahoista  on  lisäksi selvitetty  maanmittauslaitoksen  ja  alueellisten 
 ympäristökeskusten yksityistietoimintoja  ja  niihin liittyviä  tietotarpeita  ja 

rekistere  itä.  
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Kuva  2. Yksityisteiden  avustus-ja hallintajärjestelmät 
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4.1. 	Kunnat  

Tämän työn yhteydessä selvitettiin yleisesti kuntien tietotarpeita yksityistie-
verkosta  ja  tehtiin suppea haastattelututkimus kuntien yksityistieasioita hoi-
taville henkilöille.  

4.1.1  Hoitosopimustiet 

Yksityisteistä  on  kuntien  ja  tiekuntien  tekemien  hoitosopimuksien  perusteella 
kuntien hoidossa yhteensä  n. 13 900 km,  mikä  on n. 15  %  pysyvästi asuttu-
jen yksityisteiden kokonaismäärästä.  Kunnat  käyttävät hoitosopimusteiden 
kunnossapitoon vuosittain  n. 11  miljoonaa euroa. 

Tämän suppean haastattelun perusteella vaikuttaa siltä, että hoitosopimus-
teiden ylläpitoa ohjelmoidaan  ja  suunnitellaan toiminnan laajuuteen  ja  kus-
tannuksiin nähden yllättävän vähän.  Vain  kaupungeissa, joissa hoitosopi-
mustiet ovat mukana katurekisterissä. niillä toteutettavat toimenpiteet ohjel-
moidaan katujen kunnossapitoluokituksen mukaisesti. 

Töiden toteuttamisessa käytetään pääasiassa yksikköhintaurakoita (auraus, 
hiekoitus, höyläys, lanaus, ojien kunnostus, jne). Urakoiden hankintaan  ja 

 seurantaan ei koota eikä tarvita sijainti-  ja  pituustietoja  laajempaa tietomää
-rää.  

Kustannuksia ei yleensä seurata tiekohtaisesti. 

Hoitosopimusteiden  kuntoa ei säännönmukaisesti seurata. Teiden kunto ei 
suoranaisesti ohjaa tienpitotoimenpiteitä. Tienvarren asukkailta tuleva palau-
te  on  keskeisin seurantajärjestelmä. Muutoin kuntotiedot ovat lähinnä  tie-
mestarin muistitietoa. 

Siltojen kuntoa seurataan säännöllisemmin. Hoito-  ja  korjaustoimenpiteitä 
 suunnitellaan seuranannan perusteella.  

4.1.2  Hoitosopimustietietojen yhteiskäyttöisyys 

Hoitosopimusteistä  ei ole sellaista tiekohtaista rekisteriä,  jota  voitaisiin laa-
jemmin hyödyntää. Yleiseen yksityistierekisteriin voidaan saada viitetieto, 
että  tie on  kunnan hoidossa. 

Tiehallinnon Digiroadia  varten teettämässä valtionavustuskelpoisten teiden 
maastoinventoinnissa koottiin tiedot teiden liikennerajoituksista. Teiden kun-
toa ei inventoitu. Lähes kaikki hoitosopimus-tiet ovat valtionavustukseen oi-
keutettuja,  ja  niiden tiedot ovat siten sekä  YA-rekisterissä että Digiroadissa. 
Tiedot ovat tietojen luovutus-  ja  päivityssopimuksen  tekevien kuntien käytet-
tävissä.  

4.1.3  Avustettavat  tiet  

Kunnanavustusta saavia yksityisteitä  on  arviolta  n. 80 000 km.  Kunnat  avus- 
tavat valtionavustuskelpoisten, tärkeimpien yksityisteiden lisäksi myös muita 
pysyvän asutuksen käytössä olevia yksityisteitä.  Kunnat  käyttävät hoitoso- 
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pimusten  lisäksi yksityisteiden rahalliseen avustamiseen vuosittain  n. 22  mil-
joonaa euroa. 

Kuntien avustusrekisterit ovat tehtyjen haastattelujen perusteella tiekohtais
-ten  tietojen osalta kattavia  ja  yksityiskohtaisia. Huomionarvoista  on,  että 

avustettavien teiden kunnossapitokustannuksista näyttää kunnissa olevan 
hyvinkin tarkat tiedot. Koottua tietoa ei ole. 

Tiedossa  on,  että yli puolet kunnista käyttää erilaisia teiden pisteytys-  ja 
 kunnossapitoluokitustapoja avustusjärjestelmänsä  osana. Yksityiskohtainen 

kunnossapitoluokitus sellaisena kuin  se Tiehallinnon  järjestelmässä  on,  ei 
näytä olevan kunnissa yleisessä käytössä. 

Tienpitovastuun  jakamisen eli tieyksiköinnin pohjaksi tarvittavia osakaskoh-
taisia tietoja (osakas-tyyppi, liikennettä aiheuttavat toiminnot, jne)  kunnat  ei-
vät yleensä rekisteröi. Tielautakunnan toimituksissa  ja  muutoin tarvittavia 
osakaskohtaisia tietoja kerätään tarvittaessa. 

Avustettavien  teiden kuntoa ei lähinnä resurssisyistä seurata säännöllisesti. 
Seurantatietoja ei rekisteröidä avustusrekisteriin.  

4.1.4  Avustustietojen yhteiskäyttöisyys  

Kuntien avustusjärjestelmistä voitaisiin säännöllisesti saada avustettavien 
tiekuntien ajan tasalla olevat yhteystiedot sekä  YA-rekisteriin että maanmit-
tauslaitoksen yksityistierekisteriin.  Monet  kunnat  ilmoittavat  jo  nyt tiekuntien 
puolesta muuttuneet yhteystiedot maanmittaustoimistoille. Myös tiepilrit  tar-
kastavat  YA-rekisterin tietosisältöä  kuntien avulla. 

Käytännössä kaikki valtionavustukseen oikeutetut tiet saavat myös kunnan 
avustusta.  YA-rekisterin  tietojen yhteiskäyttöisyys mandollistaisi kunnille yk-
sityiskohtaisen kunnossapitoluokituksen käyttöönottamisen  ja  ajan tasalla 
pitämisen näiden teiden osalta. Joidenkin tietojen osalta voitaisiin sopia kun-
tien päivitysvelvollisuudesta. 

Tiedot ovat kunnissa yleensä toimisto-ohjelmien avulla tehdyissä rekistereis
-sä.  Tiedot ovat helposti siirrettävissä muihin järjestelmiin. Tiedossa  on  lisäk-

si, että useat  kunnat  käyttävät avustusjärjestelmänsä osana  Matriset  Oy:n 
Wintie-ohjelmaa.  

4.1.5  Perusparannushankkeet 

Yksityisteiden perusparannushankkeita  ei kunnissa ohjelmoida etukäteen 
useamman vuoden toteuttamisohjelmaksi. Hankkeiden toteuttaminen  ja  nii-
hin osallistuminen ratkaistaan vuosittain joko kunnalle  tai Tiehallinnolle  teh-
tävien avustushakemusten perusteella. 

Hoitosopimusteiden hoitosopimukseen  ei kunnan vastuulle yleensä sisälly 
perusparantamista, vaan  se on  edelleen tiekunnan  ja  tieosakkaiden  vastuul-
la. Monissa hoitosopimuskunnissa teiden perusparantaminenkin  on  kuitenkin 
käytännössä vuosikymmenten kuluessa siirtynyt kuntien vastuulle. 
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suunnittelu  ja  ohjaus, osakkuusteiden hallinnointi, raportointi metsäteistä 
(metsäsertifioinnin kriteeri  24),  talousseuranta  ja  - raportointi,  maakauppa  ja 

 kiinteistötiedon  hallinta  ja  karttatuotanto.  

4.2.2  Metsätalouden kehittämiskeskus  Tapio  

Metsätalouden kehittämiskeskus  Tapio  on  alan kehittämiskeskus.  Sillä  ei ole 
varsinaisia viranomaistoimintoja.  Tapio  toteuttaa kehityshankkeita pääasias-
sa maa-  ja  metsätalousministeriölle  ja  alueellisille metsäkeskuksille. 

Tapiolla  ei ole yksittäisiin teihin  ja  tiekuntiin  liittyviä tietorekistereitä.  Tapio 
 kehittää  ja  ylläpitää metsäkeskusten tietojärjestelmiä mukaan lukien myös 

tienrakennuksen suunnittelua  ja  tienhankkeiden  rakentamista  ja  perusparan-
tamista  koskevat metsäkeskusten järjestelmät.  Tapio  tuottaa metsäkeskuk-
sille  ja  muillekin asiakkaille  mm.  metsäteiden  rakentamisen, perusparannus

-ten  ja  kunnossapidon kehittämispalveluja,  materiaalia  ja  koulutusta.  

4.2.3  Metsäkeskukset  

Kolmetoista alueellista metsäkeskusta valvoo metsälakien noudattamista  ja 
 hoitaa muita viranomaistehtäviä. Metsäkeskuksen tehtävänä  on  edistää 

metsien kestävää hoitoa  ja  käyttöä sekä niiden monirnuotoisuuden säilymis-
tä  ja  muuta metsätalouden ympäristönsuojelua. Ne kehittävät alueellaan 
metsätalouden yhteistoimintaa, kehittävät metsätalouteen perustuvia elin-
keinoja sekä suorittavat metsätaloutta tukevaa koulutus-, neuvonta-  ja  tiedo-
tustoimintaa. 

Esimerkiksi Metsäkeskus Pirkanmaalla  on  arkistoituna  suunnitelmia hanke-
kohtaisesti vuodesta  1955  lähtien. Suunnitelmia ei ole viety "digitaaliseen" 
muotoon. Suunnitelmat sisältävät  mm.  teiden poikkileikkaukset. Tietoja päivi-
tetään sitä mukaan, kun uusia hankkeita  tai  parannushankkeita  olemassa 
olevalla verkolla toteutetaan. Parannushankkeita toteutetaan vuosittain  n. 30 

 kpl.  Varsinaista metsäteiden kunnon seurantaohjelmaa ei metsäkeskuksella 
ole käytössä. Kohteiden parannuksen tarve arvioidaan maanomistajien  ja 

 tiekuntien yhteydenottojen  perusteella. 

Lisäksi Metsäkeskuksella  on  käytössä Luotsi-paikkatieto-ohjelma. Ohjelma 
 on  suunniteltu metsäsuunnittelujärjestelmäksi, eikä siksi ole hyvin soveltuva 

esim. teiden hallintaan paikkatiedossa. Luotsiin  on  tulossa uusia ominai-
suuksia  ja  mm.  teiden yksiköinti  (mm.  käyttömatkat,  pinta -alat)  on  jatkossa 
mandollista toteuttaa Luotsissa. 

Metsäkeskus  on  laatinut metsäteiden yleissuunnitelman vuosille  2000-2010. 
 Suunnitelma pitää sisällään kaikki kymmenen vuoden aikana mandollisesti 

parannettavat  ja  uudet rakennettavat metsätiet sekä toimenpiteiden toteu-
tuksen aikataulut (suunnittelu verkkotasolla  ja  ohjelmointi). Yleissuunnitelma 

 on  sisällytetty Luotsi-ohjelmaan. 
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4.3. 	Maanmittauslaitos  

4.3.1  Maastotietokanta  

Kaikki  ajokelpoiset  niin yksityiset kuin  yleisetkin  tiet  on  kerätty  Maastotieto
-kantaan.  Tietosisältö  on  yhteen  sovitettua  ja  tietoja voidaan yhdistellä käyttö- 

tarpeen mukaan.  Maastotietokannan  tiestöä pidetään ajan tasalla vuosittain. 
Aineisto  on  valittu  Digiroad  -järjestelmän pohjaksi.  

Maastotietokantaan  on  kerätty  ajokelpoisista  teistä  ja  poluista  sijainti-  ja 
 ominaisuustiedot  koko  Suomen alueelta. Tiestö  on  kerätty myös alueilta, joil-

ta  Maastotietokantaa  ei  kattavasti  vielä ole.  Maastotietokannan  valmistuttua 
tulee  tieaineisto  entisestään  yhdenmukaistumaan  niin  tarkkuudeltaan  kuin 
sisällöltään.  

Maastotietokannan  tiestön tietojen ylläpito  on  jatkuvaa. Tietojen  ajantasalla
-pito hoidetaan alueellisesti.  Muutostietojen  keruun perustana  on Maanmitta-

uslaitoksen  oman toiminnan yhteydessä syntyvät  ja  paikallisilta yhteistyö
-kumppaneilta  saadut  vihjetiedot.  Mittausten jälkeen tiedot tallennetaan 

 Maastotietokantaan,  josta uusi tiestön  päivitysversio  julkistetaan aina vuo-
den vaihteen jälkeen. 

Tietojen  sijaintitarkkuus  on ns. A -luokan  (stereokuvakartoitus)  alueilla noin  5 
 metriä  ja  B-luokan alueilla noin  20  metriä. Tehdyissä käytännön  tarkistusmit-

tauksissa  on otantatutkimuksissa  todettu  sijaintitarkkuuden  olevan  A-luokan 
alueilla  3  metriä.  

Maastotietokannan  tiestö soveltuu käytettäväksi erilaisissa  paikannussovel-
luksissa,  joissa vaaditaan  mm. GPS -laitteiden edellyttämää tarkkuutta. Näitä 

 sovelluksia  tulee nykyisen  ammattikäyttäjäkunnan  ohella myös  yksityistar-
peisiin,  esimerkkeinä  ajoneuvopaikannus  ja  -seuranta sekä  ns.  henkilökoh-
taiset  navigointisovellukset. 

Maastotietokannan tiestöön pohjautuvissa sovelluksissa  on  mandollista käyt-
tää joustavasti myös  Maanmittauslaitoksen  tuottamia pienimittakaavaisia 
kartta-aineistoja,  sillä  ne  on  tehty  Maastotietokannan  tiedoista  yleistäen.  

Tiestön luokittelu helpottaa  haluttujen  tietojen  poimimista  ja  käyttöä. Samoin 
 Tiehallinnon ylläpitämän tierekisterin  tietojen  rinnakkaiskäyttö  on  mandollis-

ta, koska  Tietietokannan  teiden  ja  tieosien numerointia  ylläpidetään  Tiehal-
linnon tierekisterin  mukaisesti.  Sovelluksen  tai  järjestelmän rakentaminen 

 Maastotietokannan tiestöön pohjautuvaksi  mandollistaa joustavan siirtymi-
sen  Digiroad  -aineistoon. 

Tiestön  ominaisuustietojen  lisäksi  aineistohankintaan  voidaan sisällyttää 
myös  katuosoitteet  ja  osoitenumerot.  Yhdistelmä mandollistaa  osoitteisiin 

 perustuvan  paikannus-  ja  reitinhakusovellusten  käytön.  
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MUIDEN  TOIMIJOIDEN YKSITYISTEIDEN TIETOTARPEET  JA TIETOREKISTERIT 

4.3.2  Yksityistierekisteri 

Maanmittaustoimistot  ylläpitävät yksityistielain  51 a §:n  mukaisesti yksityis-
tierekisteriä niistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten  on  perus-
tettu tiekunta. Rekisteriin merkitään  mm.  tiekunnan  nimi  ja  sijaintikunta  sekä 
toimitsijamiehen  tai  hoitokunnan puheenjohtajan nimi  ja  osoitetiedot.  Kunnat 
ja  tiekunnat  ovat velvollisia ilmoittamaan muuttuneet tiedot. Rekisterin ajan- 
tasaisuudesta ei ole selvityksiä. Rekisterin tietosisällön  ja  tiedonkeruun  ke-
hittäminen liittyy parhaillaan käynnissä olevaan maanmittauslaitoksen kun-
teistötietojärjestelmän kehittämiseen  ja  käyttöönottoon.  

4.3.3  Toimitustehtävät  

Maanmittauslaitos toimii yksityisteillä lähinnä yksityistielain mukaisissa toimi-
tustehtävissä. Yksityistietoimituksessa voidaan  mm.  perustaa pysyvä  tie- 
oikeus toisen maan kautta, lakkauttaa yksityistie  tai  siirtää  se  toiseen paik-
kaan, selvittää, kenellä  on  tien käyttöoikeus  ja  selvittää yksityistien paikka  tai 

 sen  leveys. 

Maanmittaustoimistot  laativat tieyksikkölaskelmia yksityistietoimitusten lisäk-
si myös erillisenä maksullisena palvelutoimintana esim. kuntien  ja  tiekuntien 

 tilauksesta.  

4.4. 	Muut  toimijat  

Alueelliset ympäristökeskukset huolehtivat ympäristönäkökohtien huomioon 
ottamisesta yksityisteiden rakentamis-  ja  parantamishankkeissa.  Yleisimmin 
alueellinen ympäristökeskus toimii yksityistiehankkeissa rumpu-  tai  silta- 
aukon mitoitustietojen tarkistajana  ja  määrittelijänä.  Alueellisten 
ympäristökeskusten rekisterien tietosisältöä ei ole tässä työssä selvitetty. 
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5.  TIEHALLINNON TIETOTARPEET 
YKSITYISTIEVERKOLLA  

5.1. 	Tiedonhallinta  ja  tietotarpeet yksityisteillä  yleensä  

Tiehallinnon  tiedon  hallinnan  vision  ja strategian  mukaan tiedon hallinnalla 
tarkoitetaan Tiehallinnon sisäisiä  ja sen  eri sidosryhmien välisiä tehtäviä, joil-
la hyödynnetään, ylläpidetään  ja  kehitetään Tiehallinnon tietovarastoja, tieto- 
järjestelmiä  ja  tietopalveluja  sekä näitä tehtäviä ohjaavia toimintoja. 

Yleisillä teillä Tiehallinto ottaa vastuun tiedon tuottamisesta, ylläpitämisestä 
 ja  jakelusta eri toimijoille  ja  asiakkaille. Tiedon käyttöä edistetään yhtenä inf-

rastruktuurin tuotannontekijänä  ja  asiakaspalvelun  välineenä. Tiehallinto luo 
edellytyksiä tieliikennejärjestelmätietojen hyväksikäytölle alan toimijoiden  ja 

 palveluiden tuottajien toiminnassa. Tiehallinto osallistuu näihin hankkeisiin 
yhteistyöosapuolena  ja  mandollisuuksien mukaan hankevastuullisena. Ta-
voitteena  on  lisäksi edistää julkishallinnon tehokkuutta, esimerkiksi  jos  tieto 

 on  saatavissa valmiina muualta, sitä ei itse tuoteta. 

Yksityisteiden  osalta pätevät nämä samat periaatteet. Kysymys  on  yhtäältä 
Tiehallinnon omien tietovarastojen kehittämisestä  ja  hyödyntämisestä. Toi-
saalta kysymys  on  tieliikennejärjestelmätason  yhteistyöstä eri toimijoiden 
kanssa  ja  siihen liittyvästä yhteisestä tiedonhallinnasta. Myös yksityisteiden 
osalta  on  tarpeita  ja  mandollisuuksia tiedon aktiiviseen jakamiseen  ja  tieto- 
palveluiden kehittämiseen. 

Jotta Tiehallinto voi varmistaa tietojen tehokkaan keruun  ja hallinnan,  on  sen 
 tiedettävä, mitä tietoja muilla toimijoilla  on.  Samoin  on  tiedettävä, mitä tietoja 

muut toimijat  ja  myös asiakkaat tarvitsevat,  ja  voiko Tiehallinto näitä tietoja 
tuottaa. 

Yleisesti  ja  myös yksityisteiden osalta tietoja voidaan tarkastella oheisen 
kaavion mukaisesti.  

Kuva  3.  Mukailtu Pirttilä,  A.  Kilpailijaseuranta.  WSOY.  2000.  
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Osa  tiedoista  on  sellaisia, joita kerätään  ja  jotka asiantuntijat kokevat merkit-
täviksi. Tiedot eivät kuitenkaan todellisuudessa ole tärkeitä, vaan  "kiva  tie-
tää" -tietoja. Tällaisia tietoja voisivat nykytilanteessa olla teiden hoidon laatu-
tason  seurantatiedot.  

Osa  saatavissa olevista tiedoista  on  tärkeitä, mutta  asiantuntijatkaan  eivät 
tiedosta niiden merkitystä. Tällaisia tietoja voisivat olla teiden ylläpidon  kus-
tannustiedot.  

Toiminnan tehostamiseksi parhaat tulokset saadaan tietoteorian mukaan  tie-
toalueilla,  joilla  on  jo  olemassa sekä tiedon kysyntä että tiedon tarve, mutta 
joilta vielä puuttuu tiedon tarjonta. Tällainen  tietoryhmä  voisi olla teiden to-
delliset  kuntotiedot.  

5.2. 	Tiehallinnon  nykyisten yksityistietietojen arviointi 

Tiehallinnon  nykyisten  yksityisteihin  liittyvien toimintojen edellyttämät tiedot 
ovat ongelmalliset erityisesti tiedon keruun  ja  ylläpidon kannalta. Kaikkia tie-
toja hyödynnetään jollakin tavalla. Täysin turhia tietoja ei kerätä. 

Tiedot, jotka saadaan muiden  toimijoiden tietorekistereistä (tunnistetiedot, 
sijaintitiedot,  osa ominaisuustiedoista maanmittauslaitoksen Maastotietokan-
nasta/Tietietokannasta)  ovat pääasiassa  ongelmattomia. Tunnistetietoja  käy-
tetään kaikissa nykyisissä  käyttökohteissa,  samoin  sijaintitietoja kuntorapor-
tointia  lukuun ottamatta.  

Ongelmattomia  ovat myös tiedot, jotka voidaan tarkastaa muiden  toimijoiden 
tietorekisterien  tietojen perusteella (pysyvä asutus,  loma -asunnot, muut lii-
kennettä aiheuttavat toiminnot  Väestötietojärjestelmästä ja/tai maanmittaus

-laitoksen  Maastotietokannasta).  

Muiden  rekisterien käyttämisessä  ongelmana voi olla tiedon hinta  ja  sitä 
kautta tietojen tosiasiallinen  päivitysmandollisuus  ja ajantasaisuus. 

Tiekuntien yhteystietojen  ylläpito  on  ongelmallista ilman toiminnassa pidettä-
vää  avustusjärjestelmää,  mutta toisaalta  ajantasaisille yhteystiedoille  ei täl-
löin ole aivan välttämätöntä  tarvettakaan. Yhteystietoja  voitaisiin kylläkin 
käyttää  tiekuntien informointiin  ja  neuvontaan. Muiden nykyisten toimintojen 
kannalta  yhteystietojen  tasolla ei ole olennaista merkitystä.  

Valtionavustusjärjestelmästä  itsestään johtuu tarve pitää yllä suurta tieto- 
määrää tien liikennettä  aiheuttavista  toiminnoista. Tarvetta ei voida pienen-
tää muuttamatta  avustusjärjestelmää  ja sen avustusehtoja.  Ilmeisestikään 
tällaisiin muutoksiin ei kuitenkaan ole mandollisuutta ennen näköpiirissä  jo 

 olevaa  yksityistielain  uudistamista.  Näilläkään  tiedoilla ei ole muiden nykyis-
ten toimintojen kannalta olennaista merkitystä.  

Valtionavustuskelpoisten yksityisteiden liikennerajoitustietojen  ylläpito  Digi
-road  -järjestelmää varten  on  ongelmallista. Ilman toiminnassa pidettävää 

 avustusjärjestelmää  ei  tiekunnille  voida asettaa velvoitteita tietojen  ilmoitta-
miseen.  Vapaaehtoisesti  tiekunnilta  ei tietoja  kattavasti  saada. Kuntien kaut-
ta  sopimuspohjaisesti  saatava tietomäärä ei myöskään ilmeisesti ainakaan 
järjestelmän alkuvaiheessa tule  yksityisteiden  osalta olemaan suuri.  



Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kuntotiedon  keruun kehittäminen 	 31  
TIEHALLINNON TIETOTARPEET YKSITYISTIEVERKOLLA 

Liikennerajoitustietojen  ongelmana  on  niiden keräämisen  ja  ylläpidon työ-
määrään nähden vähäinen  käyttötarve  ainoastaan  Digiroad  -järjestelmässä. 
Jossain määrin tietoja voidaan käyttää  yksityistienpidon  rahoituksen suunnit-
telussa. 

Teiden  ja  siltojen  kuntotiedot  ovat  koko  yksityistienpidon  ja sen  rahoituksen 
suunnittelun kannalta tärkeitä. Tietoa teiden rakenteellisesta kunnosta ei kui-
tenkaan ole. Avustusten käytön valvontaan liittyvät teiden  pintakunnon  ja 

 hoitotason inventoinnit  eivät ole tähän tarkoitukseen riittäviä. Ne ovat kuiten-
kin olleet riittävät Eduskunnan  ja  liikenne-  ja  viestintäministeriön edellyttä-
mään raportointiin  teiden kunnosta.  

Koko  maan kattavaa tietoa  yksityistiesiltojen  kunnosta ei ole.  Yksityistiesilto-
jen tiedoille  on  varattu paikka  Tiehallinnon siltarekisterissä.  

Tun- ii—  Ij  Ominaisuus-  Liikennetiedot Kuntotiedot  Kust.  
Tiedot:  niste-  tiedot tiedot tiedot tiedot  
_________ _________  tiedot  _______ ______ _______ ______ _______ ______ ______ ______ ________  

iii,  Paik-  Pituus,  Siflat, Ljik.  Toi-  Liiken-  Tie  Sillat  €1 km.  
Tiedon Tiedon  nro  osoite  ka-  leveys,  rum-  määrä.  minnot  ne-  €1  ONGEL- 
käyttö- käyttötar-  tieto päällys-  mut, KVL rajoi-  hanke  MAT  
kohde:  koitus: 

te  lossit  _______ _______ tukset _______ _______ _______ _________ __________ 
Hallinnoll. 

__________ 

 Tp. suunn.  x x x x x x x x x x  -  

luokitus päät. teko 

Liittymä-  lp. suunn. 
-  

luvat päät teko  

Valtion-  Rah.  
.  

suunn  ja  X X X X X X X X X X  YLLÄ 
avustukset  __________  hallinta  _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

PITO  
_________ 

Tienpidon  Esitykset.  x x x x  HAN - 
perustelu  raportointi KINTA  

Digiroad  
Liikenteen  

X X X X (X) X X  
HAN- 

palvelut  KINTA  

TÄRKEYS  
1-3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2  
(3=tärkeä) __________ ______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _________ 

ONGEL-  YLLÄ HANKI YLLÄ YLLÄ HANKI HANKI HANKI  
MAT  -  PITO  - - - NTA  PITO PITO  NTA NTA NTA  

PAN. x  -  x x x  
TARVE  - -  

Taulukko  1.  Tiehallinnon  nykyisten tietotarpeiden arviointi 
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5.2.1  Yhteistyömandollisuuksia nykytilanteessa 

Nykyisen tietoyhteistyön lisäksi  on  nähtävissä myös uusia yhteistyömandolli-
suuksia tietojen hankinnassa  ja  hallinnassa muiden toimijoiden kanssa. Tä-
mä koskee sekä Tiehallinnon nykyisiä että mandollisia uusia  ja  nykyistä laa-
jempia yksityistietoimintoja. 

Nykyisissä toiminnoissa tällaisia yhteistyömandollisuuksia  on  ennen kaikkea 
kuntien kanssa. Tiekuntien yhteystietoja  ja  teiden kustannustietoja voidaan 
ylläpitää yhteistyössä kuntien kanssa. Tämä saattaa edellyttää kuitenkin uut-
ta yhteiskäyttöistä tietorekisteriä. Samalla olisi mandollista ratkaista tiekunti

-en  sähköisen asioinnin  ja  omien tietojen päivitysmandollisuuden järjestämi-
nen.  

Kunnat  käyttävät  jo  nyt Tiehallinnon  YA-rekisteriin tallennettuja teiden omi-
naisuus-  ja  liikennetietoja  omien avustusjärjestelmiensä pohjana. Yhteiskäyt

-töisen  rekisterin  tilanteessa tämä yleistyisi  ja  korostaisi  tietojen ylläpidon 
merkitystä. Tässä tilanteessa myös kunnille syntyisi intressi osaltaan huoleh-
tia tietojen päivityksestä. 

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin  ylläpitoa voitaisiin yhteystietojen 
osalta tehostaa samassa yhteydessä järjestämällä tiedonsiirto kunnista suo-
raan  tai  Tiehallinnon rekisterin  kautta. 

Teiden kuntoseurannan kehittämiseksi voitaisiin luoda erityinen tarkkailu-
tiejärjestelmä, jossa sopimustiekunnilta  tai  koulutetuilta tieisännöitsijöiltä 

 kaikkien tiepiirien alueella ostettaisiin jatkuva tien rakenteellisen kunnon seu-
ranta. Seurattavia asioita olisivat  mm.  kuivatuspuutteet,  ojien  ja  rumpujen 
kunto, kantavuus  ja  kantavuuspuutteet, muotopuutteet  ja  reunapalteet,  kulu-
tuskerroksen laatu-  ja  paksuuspuutteet, maakivet,  siltojen kunto  ja  päällyste-
tyillä teillä päällysteen kunto. Tarkkailuteitä voitaisiin valita yhteensä esim. 

 300  kpl. 

Tarkkailutiejärjestelmä  voitaisiin laatia yhdessä kuntien, Tapion  ja  metsäkes
-kusten  kanssa, jolloin samalla järjestelmällä saataisiin yhteismitallista tietoa 

myös pelkästään kunnanavustusta saavien teiden  ja  metsäteiden  kunnon 
kehittymisestä.  

5.3. 	Liikennejärjestelmätason kokonaisvastuu 

Selvitysraportissa "Tiehallinnon pienteitä  koskevan toiminnan järjestäminen" 
(nro  39/20003) on  esitetty Tiehallinnon tavoitteeksi liikennejärjestelmätason 
kokonaisvastuun ottaminen yksityisteiden tienpidon  ja sen  rahoituksen 
suunnittelusta sekä yksityistienpidon kehittämisestä. 

Kokonaisvastuu yksityistieasioissa  ei merkitse muutoksia viranomaistehtä-
vissä  tai  vastuunjaossa esim. metsäteiden  osalta. Maa-  ja  metsätalousminis-
teriön hallinnonala  on  edelleen vastuussa metsäteiden rahoituksesta  ja  nii-
den tienpidon ohjauksesta. Yhteistyötä kuitenkin kehitetään. 

Kokonaisvastuuseen  kuuluvat myös yksityistielain mukaisen valtionavustus- 
järjestelmän hoitamiseen liittyvät tehtävät,  YA-järjestelmän kehittämistehtä- 
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vät,  neuvontapalvelut.  koulutus, konsultointi sekä erilaiset tienpidon kehittä
-m  ish  an  kkeet.  

Raportissa esitetään myös alueellisen yhteistyön  mallin  kehittämistä. Yhteis-
työlle ei nyt ole vakiintuneita muotoja. Tavoitteena olisi yhdessä  mm.  maa-
kuntien liittojen, kuntien  ja  metsäkeskusten  kanssa huolehtia tienpidon kehit-
tämisestä, avustusten kohdentamisesta  ja  niiden vaikuttavuuden parantami-
sesta sekä  mm.  neuvontapalveluista.  Samalla selvitettäisiin eri toimijoiden 
rekisteri-  ja  paikkatietoaineiston yhteensovittamismandollisuudet. 

Tiehallinnon kokonaisvastuulla  oleva yksityistieverkko olisi tässä uudessa 
tilanteessa laajuudeltaan  n. 200 000  -  220 000 km.  Tieverkolta  tarvittava tie-
tomäärä ei kokonaisuutena merkittävästi kasvaisi, mutta  sen  hallinta yhdes-
sä muiden toimijoiden kanssa edellyttäisi uudenlaista yhteistyötä  ja  myös 
uusia teknisiä ratkaisuja. 

Tiehallinnon  uudet yksityistietoiminnot, erityisesti jäljempänä kuvattava tei-
den hallinnollisen luokittelun mandollinen uusi menetelmä, nostavat teiden 
ominaisuustietojen  ja  teiden liikennettä aiheuttavia toimintoja kuvaavien tie-
tojen merkitystä nykytilanteesta. Ne nousevat merkittävyydeltään teiden kun-
to-  ja  kustannustietojen  tasalle.  

5.4. 	Teiden hallinnollisen luokittelun kehittäminen 

Edellä mainitussa raportissa Tiehallinnon odotetaan selkiinnyttävän  pien
-tiepolitiikkaansa  myös muutoin. Selkiinnyttämistä kaipaavat tehdyn selvityk-

sen mukaan  mm.  pientiestön  hallinnollisen luokittelun tavoitteet. 

Liikenne-  ja  viestintäministeriön  työryhmän mietinnössä" Ehdotus pienväylä-
politiikaksi" (LVM  12/2000) on  esitetty malli tien merkityksen, kunnossapito- 
luokan  ja  tien hallinnollisen aseman määrittämiseksi.  Tien  merkitystä kuvaa - 
vina  tekijöinä ovat asukkaiden, työpaikkojen  ja  vapaa-ajan asutuksen määrät 
sekä tienvarren tuotannon tekijöistä aiheutuvat liikenteelliset vaikutukset. 

Mallissa tien merkittävyys määritetään siis tien vaikutusalueella olevien toi-
mintojen perusteella.  Mallin  on  tarkoitus olla mandollisimman yksinkertainen 
niin, että yksittäisen tien  tai  jonkin alueen teiden merkittävyys voidaan  sen 

 avulla nopeasti tarkistaa.  

Tien  merkitys lasketaan indeksinä, jossa otetaan huomioon asuminen sekä 
tärkeimmät tien tuotannollista  ja  liikenteellistä  merkitystä kuvaavat tekijät. 
Tienpitovastuu (yleinen  tie  /  yksityinen  tie)  ja  valtion osallistuminen tienpitoon 
määräytyvät tämän merkityksen perusteella.  

Valtio  avustaisi  yksityisten teiden tienpitoa vähintään  40  %  laskennallisista 
kunnossapitokustannuksista  ja  avustus kasvaisi portaittain  (40-60-80-100  %) 

 tien merkityksen lisääntyessä. Muutos yleisen tien  ja  yksityisen tien kesken 
voisi tapahtua esim. niin, että kun tien merkitys kandessa peräkkäisessä tar-
kistuksessa  on  ollut  100 %:n  tukitason  mukainen, syntyisi edellytykset yksi-
tyistiestä yleiseksi tieksi muuttamiselle. Vastaavasti,  jos  muutos kandessa 
peräkkäisessä tarkistuksessa  on  alittanut  100  % tukitason,  antaisi  se  aiheen 
päinvastaiseen muutokseen. 
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Järjestelmä edellyttäisi yksityisteiden nykyisiä ominaisuus-  ja  liikennetietoja 
 vastaavat tiedot myös vähäliikenteisiltä yleisiltä teiltä. Järjestelmää  on Tie- 

hallinnossa testattu. Testauksessa  on  todettu järjestelmän käyttöönoton vaa-
tivan suurta tiekohtaista pohjatyötä vaikutusalueen määrittelyn takia. Itse tie-
tojen poimiminen  ja  päivittäminen  tapahtuu  sen  jälkeen rutiininomaisesti eri 
paikkatietoaineistoista. Järjestelmä ei edellytä maastoinventointeja. 

Vähäliikenteisten  teiden taloudellinen ylläpito -tutkimusohjelmaan sisältyväs
-sä  tutkimushankkeessa  1 .4  "Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinnan tarkas-

telu/hallinnollisen luokan muutokset"  on  tavoitteena kehittää menetelmä, jolla 
voidaan määrittää ne tiet, joilla hallinnollisen luokan muutos tulee kysymyk-
seen. 

Menetelmän selvitys-  ja  kehittämistyön  tavoitteena  on  itse luokittelun osalta 
•  selvittää ne vähäliikenteiset  ja  vähämerkitykselliset  yleiset tiet sekä 

liikenteellisesti merkittävät yksityiset tiet, jotka voivat  tulla  kysymyk-
seen hallinnollisen luokan muutostarkasteluissa 

•  laatia menetelmä, johon perustuen voidaan tehdä esitys yleisten  ja 
 yksityisten teiden hallinnollisista muutoksista sekä tehdä esitys muu-

toksista 

Menetelmän kehittämisen pohjana tulee ilmeisesti olemaan edellä kuvattu 
malli.  

5.5. 	Yksityisteiden avustusjärjestelmän  kehittäminen  

Valtio  voi osallistua yksityisteiden tienpidon rahoittamiseen usealla eri taval-
la. Hallinnollisesta luokasta riippumaton rahoitus tapahtuisi  em.  portaittaisen 

 (40  % -  100  %)  järjestelmän mukaisesti. Tämän järjestelmän kautta makset-
taisiin yksityisteille kunnossapitoavustukset.  Sen  lisäksi tarvittaisiin nykyiset 
hankekohtaiset perusparannusavustukset. 

Vuosittainen kunnossapitoavustus voitaisiin ottaa uudelleen käyttöön. Yksi-
tyisteille maksettaisiin kunnossapitoavustusta  ja sen  lisäksi hankekohtaisia 
perusparannusavustuksia. Kunnossapitoavustuksia voitaisiin ryhtyä maksa-
maan  vain  liikenteellisesti tärkeimmille yksityisteille.  

Nykyinen tilanne voi jäädä vallitsevaksi. Kunnossapitoavustuksien maksami-
nen  on  kuntien asia.  Valtio  antaa avustusta perusparannushankkeisiin. Mal-
lia voitaisiin kehittää niin, että kaikille teille maksettaisiin tietyin aikavälein 
esim.  3-5  vuoden välein kiinteä  summa  kuivatusjärjestelmän  ylläpitoa varten.  

On  mandollista, että valtion yksityistieavustuksista luovutaan kokonaan. Tei-
den  ja  siltojen sortumisiin  ja  vastaaviin katastrofihankkeisiin voitaisiin antaa 
avustusta.. 

Avustusten sijaan voitaisiin siirtyä järjestelmään, jossa  valtio  ostaa tienpitäjil
-tä  tiepalveluita. Ostettavat  palvelut olisivat teiden rakenteellisen kunnon säi-

lyminen  ja  teiden vapaa käyttöoikeus. Avustusten sijaan voitaisiin ottaa käyt-
töön myös erityisiä verovähennysmalleja  tai  siirtyä tiekuntien arvonlisävero-
jen palautusjärjestelmään. Perusparannushankkeita varten voisi näissäkin 
malleissa olla erillinen avustusjärjestelmä. 
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Edellä mainitussa raportissa  "Tiehallinnon pienteitä  koskevan toiminnan jär-
jestäminen"  on  taulukko, jossa  on  karkeasti arvioitu  Tiehallinnon  roolia, teh-
täviä  ja  työmäärää  eri  avustusjärjestelmämalleissa. Taulukkoon  on  tässä li-
sätty tarvittavan  tietomäärän  karkea arvio, Taulukon mallit eivät täysin vas-
taa yllä kuvattuja malleja. 

Malli  Avustusjärjes- Organisointi  Kehitystyö Tiedottaminen Neuvonta Tietomäärä  
________  te  lm ä  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________  

Kunnossapito- Kaikissa 	tiepii-  Aktiivinen, 	omia Aktiivinen, Hallinnollinen Nykyistä 	suu- 
avustukset  pien-  reissä 	alueelli- kehittämishank-  kunnille 	ja 	tie-  luokittelu, 	avus-  lempi, 	ylläpito  
tieluokittelun  sen  /  paikallisen  keita  kunnille  tusasiat 	ja 	tek-  nykyistä 	tehok - 

1  mukaan 	+ 	pe- tietotarpeen niset  asiat  kaampi 
rusparan-  takia  

_________ nusavustukset ________________ ________________ _________________ ________________ _________________  
Kunnossapito- Kaikissa 	tiepii-  Aktiivinen, 	omia Aktiivinen,  Avustusasiat 	ja  Nykyinen,  ylläpi - 
avustukset 	kai-  reissä 	(alueelli- kehittämishank-  kunnille 	ja 	tie-  tekniset  asiat  to 	nykyistä 	te- 
kille 	teille 	+ 	pe- nen  jos  kunnos- keita  kunnille  hokkaampi  

2  rusparannus- sapidon 	osalta 
avustukset täysin 	lasken- 

nallinen 	järjes- 
________ _______________ telmä) _______________ _______________ _____________ _______________  

Kunnossapito- Alueellinen, Aloitteellinen, Aktiivinen,  Avustusasiat 	ja  Nykyistä 	pie- 
avustukset 	vain  esim. 	kolme osallistuminen kunnille 	ja 	tie-  tekniset  asiat.  nempi, 	ylläpito  
lilkenteellisesti  aluetta muiden 	hank-  kunnille nykyistä 	tehok- 
merkittävimmille  (kaikissa 	tiepii- keisiin kaampi  

3  teille  + peruspa- reissä  jos  avus- 
rannusavustuk- tettavien 	teiden  
set  määrä  on  edel- 
________________ leen  suuri)  ________________ ________________ ________________ ________________  
Vain 	peruspa-  Alueellinen, Aloitteellinen, Aktiivinen,  Avustusasiat 	ja  Nykyistä 	huo- 
rannusavustuk- esim. 	kolme osallistuminen kunnille 	ja 	tie-  tekniset  asiat  mattavasti 	pie- 
set  aluetta muiden 	hank-  kunnille  nempi, hallinnol - 

4  (keskitetympikin keislin  linen  rekisteri  
jos  määrärahat 
menevät  kovin  

________ ________________  pieniksi)  ________________ ________________ _________________ ________________  
Muut mallit Keskitetty, 	val-  Ei 	kehittämis-  Tarpeen 	mu-  Ei neuvontaa Tarpeen 	mu - 

takunnallinen,  hankkeita  kaan kaan  
5  yksi piiri  tai  kes- 

kushallinto  

Muut mallit Muu 	kuin 	Tie-  Ei roolia Ei roolia Ei roolia Ei roolia 
hallinto  

6  

Taulukko  2.  Erilaisten valtiona vustusjärjestelmien vaikutukset. 
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5.6. 	Tietotarpeetja yhteistyömandollisuudet  uudessa tilan- 
teessa 

Edellä  on  jo  todettu, ettei  yksityistieverkolta  tarvittava tietomäärä kokonai-
suutena kasvaisi, mutta  sen  hallinta yhdessä muiden  toimijoiden  kanssa 
edellyttäisi uudenlaista yhteistyötä  ja  myös uusia teknisiä ratkaisuja. 

Eri  toimijoiden  järjestelmissä  on  runsaasti tietoa, jonka  yhteismitallisuus  ja 
 yhteiskäyttöisyys tiedonsiirtoratkaisuineen  täytyisi varmistaa.  

Liikennejärjestelmän  ja  mm.  puutavarakuljetusten  kannalta ensimmäisenä 
täytyisi varmistaa tarvittavat  tiedonkulut Tiehallinnon, maanmittauslaitoksen 

 sekä  metsäkeskusten  ja  Metsähallituksen  tietojärjestelmien  osalta.  

Sij.  Ominaisuus- Liikennetiedot Kuntotiedot  Kust.  
Tiedot: niste-  tiedot tiedot tiedot tiedot  
__________ __________  tiedot ______ _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _________ 

Tiedon Tiedon Paik-  Pituus, Sillat,  Liik.  Toi-  Liiken-  Tie  Sillat  €1 km,  

käyttö- käyttötar-  
nro  osoite  ka-  leveys,  rum- maarä,  minnot  ne-  €  I  ONGEL - 

kohde: koitus: tieto päällys-  mut, KVL rajoi-  hanke  MAT  
te  lossit  _______ _______ tukset _______ _______ _______ _________ __________ 

Hallinnoll. 
__________  
Tp. suunn.  

luokitus  päat  teko x x x x x x x x x x x  -  

Liittymä-  Tp suunn.  x x x x x  -  luvat  paät  teko  

Tienpidon Yksityistie  
kokonais- npidon  X X X X X X X X X X X HAN - 

vastuu  kehittämi- _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ KINTA  _________ 
Alueelli- Yksityistie  
nen yh- npidon  X X X X X X X X X X X HAN- 

teistyö kehittämi- _______ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ KINTA _________  

Valtion-  Rah  
YLLA - 

avustukset  suunn  ja  X X X X X X X X X X  PITO __________  hallinta  ________ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _________ 

Tienpidon  Esitykset.  HAN - 
perustelu  raportointi x x x x  KINTA  

Digiroad  Liikenteen  X X X X (X) X X  HAN- 
palvelut  KINTA  

TÄRKEYS  
1-3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2  
(3=tärkeä) __________ ________ ______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _________ 

ONGEL-  YLLÄ HANKI YLLÄ YLLÄ HANKI HANKI HANKI  
MAT -  P110 - - - NTA  P110  PITO NTA NTA NTA  

PAN. 
TARVE - - - - - x  -  x x x  

Taulukko3. Tiehallinnon  nykyisten  ja  uusien tietotarpeiden arviointi 

Tiehallinnon  mandollisesta laajemmasta roolista huolimatta erityinen panos
-tustarve tiedonhallinnassa  kohdistuu samoihin tietoihin kuin tälläkin hetkellä 

eli tienvarren toimintojen, teiden  ja  siltojen  kuntotietojen  sekä kustannustieto
-jen  hallintaan. 

Oheisessa taulukossa  on  esitetty tietojen tarve  ja  tärkeys  tietoryhmätasolla. 
Tarkastelut  ovat  koottuna  myös liitteessä  1.  
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Tiedonkeruun kehittämistarpeet  ja  -mandollisuudet samoin kuin  Tiehallinnon 
tietojärjestelmätason yhteistyötarpeet  eri  toimijoiden  kanssa  on  esitetty  koo-
tusti  seuraavassa luvussa.  Yhteistyötarpeet  ovat huomattavasti  nykytilannet

-ta  laajemmat, onhan yhtenä  toimintona  mm.  alueellinen yhteistyö.  
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6.  EHDOTUS YKSITYISTEIDEN TIEDONHALLINNAN 
JÄRJESTELMÄKSI 

Tiedonkeruussa  ja  -hallinnassa painottuvat olemassa olevien rekisterien hy-
väksikäyttö, yhteisten  ja  yhteiskäyttöisten rekisterien  kehittäminen. kuntoin-
ventointien kehittäminen sekä oman tiedonhankinnan tehostaminen  mm. Os-
topalvelujen  lisäämisen avulla.  

Osa  yksityistietiedoista  voidaan koota eri organisaatioiden yhteisiin  ja  yhteis-
käyttöisiin  rekistereihin. Tietojen ylläpidosta voivat vastata organisaatiot erik-
seen sovittavalla tavalla. 

Tiedonkeruun  yksityiskohtainen ohjeistaminen  ja  rekisterien tarkemman  tie-
tosisällön  suunnittelu ei kuulu tämän tarveselvitystyön piiriin. Työ jatkuu erik-
seen sovittavalla tavalla  ja  liittyy  mm. VOH 2.8 -osaprojektiin Yksitylsteiden 

 ylläpidon  ja hallinnan  kehittäminen.  

	

6.1. 	Koottavat  tiedot  

Tiehallinnon  tarvitsemat yksityistietiedot voidaan ryhmitellä seuraavasti: 

Ominaisuustiedot  I  yhteystiedot 
•  tien nimi  ja  numero 
• tiekunnan yhteystiedot 

Ominaisuustiedot  I  sijaintitiedot 

	

• 	tien sijainti 

Ominaisuustiedot  I  tekniset tiedot 

	

• 	tiepituus 
•  tien leveys 
•  tien päällyste 

	

• 	tiehen liittyvät sillat 

	

• 	tiehen liittyvät lautat  ja  niiden tekniset tiedot 

Ominaisuustiedot  I  liikennetiedot 
•  pysyvä asutus 
•  loma-asutus 
•  tien vaikutusalueen pellot  ja  metsät  
a  liikennemäärä  ja  liikenteen jakauma 

	

• 	läpikulkuliikenne  

	

a 	erityisliikenne 
•  muut liikennerajoitukset 

Kuntotiedot 
•  tien laaduntarkastustiedot 
•  tien kuntoinventoinnin tiedot  
a  siltojen yleiskunto  ja  painorajoitukset 
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Kustannustiedot 
•  tien kunnossapitokustannukset 
•  tien parantamishankkeen suunnitelma  ja  kustannukset 
• tien kuntoonpanon kustannukset 

Jokaisesta tiedosta  I  tietoryhmästä on  laadittu tiedonkuvauskortti, jossa  on 
 esitetty tiedon keruuseen  ja  hallintaan liittyviä tekijöitä sekä arvioitu tiedon 

operatiivista  ja  strategista tärkeyttä. Tietokortit ovat liitteessä  5.  

Tietomäärä yksittäisissä tehtävissä  on  tätä luetteloa suurempi. Eri tehtävissä 
tarvittavien erityistietojen keruu tapahtuu osana suurempaa kokonaisuutta, 
joten keruuta  ja  hallintaa ei jokaisen erityistiedon osalta tarvitse erikseen tu-
kia. Luetteloon  on  valittu kaikissa tehtävissä tarvittavissa tiedoista tärkeim-
mät. 

Kaikki tiedot ovat eri toiminnoissa tarpeellisia.  Osa  tiedoista  on  strategisia. 
Niiden keruu  ja  hallinta  on yksityistietietojen  osalta Tiehallinnossa ensisijais-
ta. Muidenkin tietojen keruuta  ja  hallintaa kehitetään yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa,  jos  tieto  on  koko  yksityistienpitojärjestelmän  ja  jonkun 
toisen toimijan toiminnan kannalta tärkeä. 

Tiehallinnon  kannalta strategisia tietoja ovat: 
• 	tien sijainti (paikkatieto) 
• tiepituus  (yhteismäärä) 
•  pysyvä asutus 
•  loma-asutus 
• 	yritystoiminta 
•  tien laaduntarkastustiedot 
•  tien kuntoinventoinnin tiedot 
• 	tiehen liittyvät sillat (yhteismäärä) 
• 	siltojen yleiskunto  ja  painorajoitukset 
•  tien kunnossapitokustannukset 
• tien parantamisen kustannukset  

6.1.1  Tiedonkeruun  taso, vertailu yleisiin teihin 

Yhtenä peruslähtökohtana yksityistieverkolta kerättävän tiedon määrässä  ja 
 tasossa voidaan pitää, ettei tiedon tulisi olla tarkempaa kuin mitä yleisillä teil-

lä  mm. VOH 1.3  -projektin  perusteella tullaan keräämään  tai  kuntien osalta 
katuverkolla kerätään. 

Erityisesti maastoinventointeja  ja  muuta manuaalista tiedonkeruuta edellyt-
tävien tietojen, esim. kunto-  ja  kustannustietojen  osalta ei resurssi-  ja hin

-tasyistä  voida tavoitella kattavaa tiekohtaista tietoa. Tiedon hankinnan täytyy 
perustua otantoihin  ja  siinäkin yhä enenevässä määrin erilaisiin tarkkailu-
tiejärjestelmiin  ja  ostopalveluihin. 

Tiehallinnon  näkökulmasta tiedonkeruun tarpeet muilla kuin valtion avusta-
milla yksityisteillä ovat vähäisemmät. Tiedonkeruussa  ja  -hallinnassa painot-
tuu yhteistyö kuntien  ja  metsäorganisaatioiden  kanssa. 

Oheiseen taulukkoon  on  koottu vertailu yleisiltä teiltä kerättävistä tiedoista  ja 
 yksityisteistä  edellä kerättäväksi ehdotetuista tiedoista. Taulukon perusteella 
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voidaan todeta, että  valtionavustuksien  käytön valvontaan liittyvä kunto-  ja 
 hoitotason  valvonta saattaa nostaa  yksityisteiden kuntotietojen  tason yli  sen, 

 mitä  Tiehallinto  kokoaa  yleisiltä vähäliikenteisiltä sorateiltä. Yksityisteiden 
 osalta  tiedonkeruu  liittyy myös  Digiroadin  ylläpitoon.  

Yksityistiesiltojen  osalta ei ole mandollisuutta  samantasoiseen  kunnon seu-
rantaan kuin yleisillä teillä.  Vähimmäisvaatimuksena  voitaisiin kuitenkin pitää 
ajatusta  kertaluonteisesta inventoinnista  ja sen  perusteella tehtävästä  seu-
rantajärjestelmäratkaisusta.  

Muulla  asutulla yksityistieverkolla  ja  metsäteillä tiedonkeruun  taso yleisiin 
teihin  ja  myös  valtionavustuskelpoisiin yksityisteihin  nähden  on  selvästi  al

-haisempaa  ja  satunnaisempaa. Tietotaso  määräytyy kuntien  avustusjärjes-
telmien  tarpeiden perusteella  ja  metsäteillä  toisaalta  yleissuunnitelmatasoi

-sen  tietotarpeen  ja  toisaalta alueellisesti lähiajan  kuljetustarpeiden  perusteel-
la.  

Tietyyppi  Toiminnot  Kuntotason Rakenteel-  Sillat  ja  nu-  Tiekohtai - 
seuranta  linen  kunto  den  yleis-  set  kustan- 

___________  ___________ ___________ ___________  kunto  nukset  
Yleiset tiet Ei tällä Päällystetyt  Säännölli- Säännölli-  Ei 

hetkellä,  säännölli-  set  tarkas-  set  sillan- 
ehdotettu  sesti vuo- tukset,  so-  tarkastuk- 
on,  kehit- sittain,  so-  rateillä  vain set  
tämis-työ  ratiet runkokeli - 
käynnissä  säännölli- rikko  katta - 

sesti otok- vasti 
__________ __________ sella __________ __________ __________  
Valtion  Kyllä Kyllä  3 v  Ei kattavaa Kattava Ei kattavaa  
avustamat  välein,  Ii-  inventoin- kertaluon-  tietoa,  
yksityistiet säksi tark-  tia,  arviot  teinen 	in-  tarkkailutiet 

kailutiet hoitotason ventointi  
seuranta- 
tietojen  pe- 

___________ ___________ ___________ rusteella ___________ ___________  
Muut asu- Ei,  kunnat  Ei,  kunnat  Ei kattavaa Ei,  inven-  Ei,  kunnat  
tut  yksityis- seuraavat seuraavat  inventoin- toinnit  kun- seuraavat 
tiet  tarvites- tarvites-  tia,  arviot tien  tarpei-  tarvites- 

saan saan kuntien  tie- den  perus-  saan  
tojen pe- teella 

___________ ___________ ___________ rusteella ___________ ___________ 
Metsätiet  Ei Ei  säännöl-  Ei kattavaa Ei kattavaa Ei  

listä seu- inventoin- inventoin - 
rantaa  tia,  arviot  tia,  arviot  

__________ __________  olemassa olemassa  __________  

Taulukko  4. Yle/siltä  teiltä  kootta  vat  ja yksityisteiltä koottavaksi ebdotetut  tie-
dot. 
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6.2. 	Tiedonhallinnan  nykytilanne 

Edellisissä luvuissa  on  jo  esitetty tiedonkeruuseen, rekisteröintiin  ja  rekiste-
rien  ylläpitoon liittyviä ongelmia. Samoin  on  tarkasteltu yhteistyömandolli-
suuksia tiedonkeruussa eri toimijoiden kesken. 

Tiehallinnon  ulkoisia tietolähteitä  ja  tiedonkulkua  voidaan tarkastella seuraa-
van sivun yksinkertaistetun kaavion avulla. 

Tällä hetkellä teknisesti ongelmattominta  on  tiedonsiirto maanmittauslaitok
-sen  maastotietokannasta/tietietokannasta  ja  Väestörekisterikeskuksen väes-

tötietojärjestelmästä.  Tiedon hintaan ei tässä oteta kantaa. 

Mainitut tiedot eivät ole suoraan yksityistieasioita hoitavien  ja  esim.  YA-rekis
-term  käytössä. Tiedot ovat tiepiireissä käyttöoikeuden omaavien prosessien 

 ja  henkilöiden käytössä. 

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristä  ei toistaiseksi saada suorasiirto-
yhteyttä. Rekisteriä ollaan vasta siirtämässä digitaaliseen muotoon  JAKO- 
järjestelmän kehittämisen myötä. Toisaalta tietojen siirtoon ei ole ollut tarvet-
takaan. 

Kuntien tietojen saamista Tiehallinnon järjestelmään ei ole toistaiseksi nähty 
tarpeelliseksi. Tietoja ei siirretä missään muodossa. 

NYKYTILANNE  - 

oi 1Ejjj 

KENTIEN  
TIEDOT  

YA-REKJSTERI 

IMGIROAD  

Kuva  4.  Tiedonhallinnan  nykytilanne. 
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6.3. 	Kehittämisvaiheen  ratkaisut 

Tietohallinnon  kehittäminen yksityisteiden osalta  on  riippuvainen Tiehallin
-non yksityistienpidon kokonaisvastuuta  ja  kehittämistehtävien  organisointia 

koskevista tulevista ratkaisuista. Jossain määrin  on  tarpeen kehittää tiedon- 
hallintaa  ja  -hankintaa ulkoisista tietolähteistä nykytehtävilläkin. Varsinaisesti 
tarve korostuu vasta Tiehallinnon tehtäväkentän aajentuessa. 

- KEHITTÄMIS  VAIHEEN RATKAISUJA 

VÄESTÖ- 
MML:N  TIEDOT MML:N 

TIETIETO- YKSITVISTIE- 
KANTA  REKISTERI 

KUNTIEN METSÄ- 

T FDOT I KESKUSTEN  
1IEDOT  

VA-REKISTERI  

DIG  IROAI)  

Kuva  5. Tiedonhallinnan  lähiajan kehittämistarpeet.  

YA-järjestelmää  on  tarve kehittää niin, että siihen sisältyy tiepiirin maastotie-
tojen/tietietojen  ja  väestötietojen katselumandollisuus paikkatietojärjestel-
mässä.  Tämä kehitystyö onkin  jo  käynnissä. 

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterin  ja  tulevan klinteistötietojärjestel
-män  kehittymisen myötä  on  mandollisuus luoda näiden järjestelmien suorat 

yhteydet  YA-järjestelmän kanssa. Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriä 
voidaan ylläpitää  YA-järjestelmän kautta kunnista saatavilla tiedoilla. 

Kuntien tietojen saaminen kokonaisjärjestelmään täytyy varmistaa toisaalta 
sopimusteitse suoraan Kuntaliiton  ja  kuntien kanssa  ja  toisaalta Tilastokes-
kuksen kautta.  Kunnat  hyötyvät monin eri tavoin saadessaan tietojen luovut

-tamisen  kautta selausoikeuden  YA-järjestelmään. Tiekunnan yhteystietojen 
luovuttaminen edellyttää kunnissa henkilötietolain mukaisia ratkaisuja. 

Uutena toimijana tässä kehitysvaiheessa tulevat mukaan metsäkeskukset. 
Niidenkin osalta alkuvaiheessa  on  kysymys toiminnallisen yhteistyön kehit- 
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tämisestä  ja sen  yhteydessä  vaihdettavista  tiedoista. Tarvetta  suorille  tieto
-yhteyksille  ei vielä ole.  

6.4. 	Tavoiteratkaisu 

Tietoyhteistyötä  voidaan kehittää kohti sellaista ratkaisua, jossa tarvittavat 
tiedot kootaan  Tiehallinnon  omista  ja  muiden  toimijoiden rekistereistä  yhtei-
seen  ja  yhteiskäyttöiseen yksityistierekisteriin.  

Tällaisen  yksityistierekisterin  kehittämistä  ja sen  teknisiä  ja  taloudellisia edel-
lytyksiä ei tämän selvitystyön yhteydessä ole tarkemmin tutkittu. Tekniset 
ratkaisut ovat kuitenkin  jo  olemassa. Itse ajatus saa kylläkin jossain määrin 
kannatusta kaikkien  toimijoiden  keskuudessa. 

Tällaiset laajemmat ratkaisut eivät  Tiehallinnon  näkökulmasta katsottuna ole 
tarpeellisia ellei  Tiehallinnolla  ole nykyistä laajempaa  kokonaisvastuuta  koko 

 yksityistienpitojärjestelmästä. 

Tietohallinnan  ratkaisujen kehittäminen  ja  tarkempi selvittäminen liittyvät  en-
sivaiheessa yksityistienpidon  hallinnan  kehittämisen  jatkohankkeeseen  eli 

 VOH  2.8 -osaprojektiin Yksityisteiden  ylläpidon  ja hallinnan  kehittäminen.  

TAVOITERATKAISU? 

MMLN  VÄESTÖ- MML:N 
TIETIETO-  TIETO- YKSJTYISTIE- 

KANTA  JÄRJESTELMÄ REKISTERI 

KUNTIEN YHTEINEN -  METSA- YKSITYISTIE- JÄRJESTELMÄT REKISTERI KESKUSTEN 
JÄRJESTELMÄT 

MUUT 
- 	 ESTELMA  JÄRJESTELMÄT  

Kuva  6. Tiedonhallinnan  mandollinen  tavoiteratkaisu. 
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7.  VÄYLÄOMAISUUDEN  HALLINTA  YKSITYISTEILLÄ 

Yksityistiet  ovat  osa  väyläomaisuutta,  johon kuuluvat tiet,  radat,  meriväylät  ja 
 lentokentät. Yksityisteiden väyläomaisuuden arvoksi  on  arvioitu  3,3  mrd eu

-roa  (Väylät  2030,  Liikenne-  ja  viestintäministeriö  1/2002).  Yksityisteiden  jäi-
leenhankinta-arvo ilman siltojen osuutta  on  hyvin karkean arvion perusteella 

 6,5  mrd euroa. Yksityisteiden kokonaisarvo  on  siten yhteiskunnallisesti hyvin 
merkittävä 

Yksityisteillä  on  useita eri rooleja, Suurin  osa  Suomen väestöstä  ja  palveluis-
ta  on  keskittynyt kaupunkeihin. Kattava, hyvin hoidettu yleisten teiden ver-
kosto palvelee päivittäistavaroiden  ja  ihmisten liikkumista paikasta toiseen. 
Logistisen ketjun aikupäästä löytyy kuitenkin useimmiten yhteiskunnan eri 
toimintoja palvelevia tuotantotiloja, joihin pääsy  on  ainoastaan yksityisteitä 
pitkin. Yksityisteillä  on  esimerkiksi metsäteollisuuden kannalta merkittävä 
ogistinen rooli puutavaran kulkemisessa metsätiloilta jatkojalostettavaksi te-
ollisuuden eri tarpeisiin. 

Ihmisten mandollisuus virkistäytymiseen  on  tärkeää yhteiskunnan hyvinvoin-
nin kannalta. Suomalaisiin perinteisiin kuuluu mökki  ja  sauna  järven rannalla, 
jonne pitkän viikon päätteeksi vetäydytään "lataamaan akkuja". Nämä sijait-
sevat melkein poikkeuksetta syrjäisten yksityisteiden varsilla. Nykyisessä 
kiireisessä yhteiskunnassa ihmisillä  on  yhä vähemmän aikaa virkistäytymi

-seen.  Kaikilla ei ole mandollisuutta oman "piilopaikan" ostamiseen. Tämä  on 
 luonut uudenlaisia yksityisteiden varsille sijoittuneita yrittäjäkuntia, jotka tar-

joavat erilaisia virkistäytymis-  ja  matkailupaiveluita ostopalveluina.  

Kriisitilanteessa yksityisteillä  on  tärkeä maanpuolustuksellinen merkitys. Nii-
den syrjäisyyttä  ja  peitteisyyttä  käytetään hyväksi sotavoimien liikuttelemi

-seen.  

Kaikkien yllä mainittujen toimintojen varmistaminen vaatii yksityisteiden kun-
nossapitämistä. Kunnossapidon ohjelmoimiseksi  ja  rahoituksen järjestämi-
seksi  on  yksityisteistä  kerättävä tietoa, joka toimii kunnon  ja  toimivuuden  mit-
tarina  ja  tätä kautta toimintojen ohjaajana. Yksityisteiden hallinto  on  valitetta-
vasti kuitenkin hyvin hajallaan  ja  epäyhtenäinen  ja  siksi palvelee huonosti 
hyvää väyläomaisuuden hallintaa. 

Eri organisaatiot vastaavat kukin omista tarpeistaan. Selkeää  koko  yksityis- 
teiden toimintakentän kattavaa yhtenäistä strategiaa yksityisteistä tarvittavan 
tiedon keräämiseksi, kunnossapidon organisoinniksi  ja  tähän tarvittavan ra-
hoituksen järjestämiseksi ei ole olemassa. Kukin organisaatio pyörittää omia 
järjestelmiään, joihin yksityisteiltä  on  kerätty arvokasta tietoa. Tiedon keräys 

 ja  järjestelmien ylläpito vaatii kultakin organisaatioIta merkittäviä henkilö-  ja 
 taloudellisia resursseja. 

Vastuu  koko  väyläomaisuuden  hallinnasta Suomessa kuuluu viimekädessä 
Liikenne-  ja  viestintäministeriölle.  Kuinka paljon väyläomaisuuden eri sekto-
reille rahaa jaetaan, päätetään vuotuisissa hallituksen budjettiohjelmissa. 
Yleisistä teistä  ja  "tieomaisuudesta"  vastaa Tiehallinto. Tiehallinto vastaa 
myös merkittävältä osalta yksityisteiden kunnossapitoon tarvittavan rahoi-
tuksen järjestämisestä. 
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Tiehallinnon  uusi vuonna  2003  julkaistu hankintastrategia noudattaa maail-
malla yleistä tienpidon hankintojen kehittämisen suuntausta, jossa siirrytään 
yhä laajempaa osaamista vaativien palvelukokonaisuuksien hankintaan. 
Suuntana  on  myös. että julkinen sektori luopuu omasta tuotannosta  ja  siirtää 
sitä yrityksille. Keskeistä uusissa hankintamenettelyissä  on  konsulttien  ja 

 urakoitsijoiden innovaatioiden hyödyntäminen  ja  sitä kautta saavutettava 
tuottavuuden  ja  kannattavuuden kasvu. Tiehallinnossa  on pilottina kilpailutet-
tavana mm.  Kuusamon alueurakointi —hanke, jossa yksityisteiden kunnos-
sapidon sisällyttämistä alueurakkaan kokeillaan. 

Hyvä väyläomaisuuden hallinta edellyttää nykytilanteen hyvää tuntemusta; 
mitä  on  missä  ja  kuinka paljon. Kun tämä tieto  on  olemassa, voidaan asettaa 

 nk.  vertailupinta,  jolla arvioidaan mitä puutteita  on  korjattava, jotta päästään 
haluttuun tavoitetilaan. Näiden puutteiden korjaamiseksi tehdään ensisijai-
nen toimintasuunnitelma. Kun puutteet  on  korjattu  ja  haluttu tavoitetila saa-
vutettu, asetetaan tämä  0-pinnaksi,  jota  pyritään pitämään yllä suuntaamalla 
toimintoja  ja  rahoitusta oikeisiin kohteisiin. Tämä vaatii toimivat järjestelmät, 
jossa kerättävät tiedot toimivat mittareina  ja  ohjaavat toimintoja. Järjestelmi-
en ylläpito  ja  resurssien hallinta tulee hoitaa koordinoidusti. 

Yksityistieverkolta  tarvittavien tietojen hallinta yhdessä muiden toimijoiden 
kanssa edellyttää uudenlaista yhteistyötä  ja  myös uusia teknisiä ratkaisuja. 
Eri toimijoiden järjestelmissä  on  runsaasti tietoa, jonka yhteismitallisuus  ja 

 yhteiskäyttöisyys tiedonsiirtoratkaisuineen  täytyisi varmistaa (tietoarkkiteh
-tu  uri).  

Kunnilla, Tiehallinnolla  ja  muilla yksityisteiden parissa toimivilla organisaati-
oilla  on  rajalliset resurssit inventoida, tuottaa  ja  ylläpitää yksityisteiden hyvän 

 hallinnan  kannalta vaatimaa tietoa. Tiehallinnon mukaista hankintastrategiaa 
voitaisiin soveltaa myös yksityistiesektorille. 

Maa-  ja  metsätalousministeriön rahoittamassa  ja  Suomen Tieyhdistyksen 
kehittämässä koulutushankkeessa, TIKO -koulutus,  on  lähestytty palvelujen 
ulkoistamisajatusta. Tavoitteena  on  ollut kehittää nykyisestä talkootyyppises

-tä yksityistieasioiden  hoidosta maaseudulle uusi ammatti  ja  sivuelinkeino, 
tieisännöinti.  Hankkeen ideana  on,  että yksityisteiden tiekunnat voivat korva-
usta vastaan antaa tieisännöitsijälle teiden hallinnolliset tehtävät  ja  töiden 
järjestelyt. Laajemman alueen töiden  ja  hankintojen yhteisjärjestelyillä saa-
vutetaan myös säästöjä  ja  tehostetaan tien pitoa. 

Kyseistä ajatusta voitaisiin jatkojalostaa kattamaan  koko  yksityisteiden  hal
-linnointi  kehittämällä yhteiskäyttöinen hallinnollinen järjestelmä, joka "kes-

kustelisi" järjestelmän ympärille rakennetussa extranet/internet ympäristössä 
muiden eri organisaatioiden järjestelmien kanssa. 

Palvelimen,  joka välittäisi tietoa järjestelmästä toiseen, ylläpito  ja  päivitys 
 voitaisiin ostaa ulkoa konsulttityönä. Tiedonkeräyksestä kentällä  ja sen  syöt-

tämisestä  järjestelmään voisivat vastata koulutetut tieisännöitsijät. Kyseinen 
järjestelmä palvelisi  koko  yksityistiekenttää yhteismitallisesti  ja  koordinoidus

-ti.  Järjestelmän avulla päällekkäisyyksiä voitaisiin poistaa  ja  toimintoja  ja  ra-
hoitusta voitaisiin suunnata oikeisiin kohteisiin hallitusti. 
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7.1. 	Jatkotoimenpiteet 

Väyläomaisuuden  hallinnan  kehittämistä ehdotetaan jatkettavan tämän  tar-
veselvityksen  pohjalta  koko  tutkimusohjelman tavoitteet  ja  edellä esitetyt  yk-
sityistienpitoa  koskevat erityispiirteet  ja  -tavoitteet huomioon ottaen.  

Tienpidon  visio 

Toimintalinjat 

Rahan suhde 
käyttäytymiseen (hallintajärjestelmät) 

Käyttäy- 
tyminen (kuntomallit) 

?ç / //_) XX 
	

Tiedonhallinta (rekisterit)  

X/X/X/X 
	 Kunto 

X/X/XI  XIX 
	 Määrä (tiedonkeruu) 

Päällys- 	Sora- 	Sillat Kevyen Yksi- Varusteet  Tie- 	Kiinteis-  Maa- 
tetyt  tiet 	tiet 	 liiken- 	tyistiet  ja 	raken-  tot 	alueet  

teen 	 laitteet 	teet  

VOH-tulkimusohjelma 
	 väylät 

.4 	 - 	 - -- 	 - 	 - ---------- 

Tieomaisuus  

Kuva  7.  Väyläomaisuuden  hallinta  yksityisteillä. 

Hallintajärjestelmien  ja  tietohallinnon  kehittäminen  yksityisteiden  osalta  on 
 riippuvainen  Tiehallinnon yksityistienpidon kokonaisvastuuta  ja  kehittämis

-tehtävien organisointia koskevista tulevista ratkaisuista. Ennen  jatkotyön  
suunnittelua  ja  aloittamista tarvitaan siten  Tiehallinnon  asiaa koskevat pää-
tökset  ja  mandollisesti myös muiden  toimijoiden  kannanotot. Nämä olisi hyvä 
saada kevään  2004  aikana.  

Jatkotyössä  voidaan sitten hyödyntää tämän  tarveselvityksen  aikana synty-
nyttä  yhteystyöverkostoa  ja  tietoaineistoa. Jatkotyö  on  osaksi  VOH  1.8  - 

 hankkeen  täydentämistä  (mm.  tiedonkeruun ohjeistaminen)  ja  osaksi  VOH 
 2.8  -hankkeen  Yksityisteiden  ylläpidon  ja hallinnan  kehittäminen toteuttamis-

ta.  Jatkotyö  voidaan aloittaa vuoden  2004  aikana. Pääosin työ ajoittuu vuo-
den  2005  puolelle.  
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Jatkotyö  koostuu seuraavista  osatehtävistä:  

(1) tiedonkeräyksen kustannustiedot sisältävällä toimenpidesuunnittelulla  ja 
ohjeistuksella:  kuka, miten  ja minne  
(2) maastotietokannan  ja  siihen liittyvien eri  osa-alueiden:  osoitejärjestelmä, 
karttakäyttöliittymä, järjestelmäsovellukset  tarkemmalla  kartoituksella  
(3) eri organisaatioiden  välisen  tiedonkulun  ja  yhtenäisten järjestelmien  tie

-toarkkitehtuurin  kehittämisellä  
(4) yksityisteiden kuntomallien rakentamistarpeen  ja  siinä tarvittavan tieto- 
pohjan  tarkentamistarpeiden selvittämisellä  
(5) yksityisteiden  ylläpidon  hallintajärjestelmän tarvekartoituksella  ja hallin-
nan  periaatteiden suunnittelulla.  

Hallintajärjestelmän  kehittäminen  on  erittäin laaja-alainen asia. Toisaalta ky-
symys  on  eri  toimijoiden  omien järjestelmien yhteensovittamisesta  ja  toisaal-
ta  Tiehallinnon ylläpitämän yksityisteiden  hallinta-  ja avustusjärjestelmän  ke-
hittämisestä. Tällä puolestaan  on  yhteyksiä  koko yksityistienpitojärjestelmän 
ja yksityistielainsäädännön  kehittämiseen, joka  on  suunnitteilla käynnistää 
lähivuosina.  Jatkotyössä  ei siten voida tehdä yksityiskohtaisia ehdotuksia 
kaikista  yksityistienpidon  hallintaan liittyvistä kysymyksistä, vaan pikemmin-
kin tavoitteena  on  pohjan luominen alkavalle laajemmalle kehitystyölle.  
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LillE  1.  TIETOJEN NYKYINEN  JA  TULEVA TARVE  

Yksityistietietojen  nykyinen käyttö  

TIETORYHMÄ ITUN-  YH-  SI-  OMINAISUUS LIIKENNE KUNTO  KUS- 

NISTE TEYS JAINTI  TAN- 

___________  _____ _____ _____ _____ _____ _____ ______ _____ _____ _____  NUS 
Tien  nimi Hiön  nimi Paikka- Pituus, Sillat,  KVL  Toimin- Liikenne-  Tie  Sillat  € /  km,  € 
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_________________ ________ ________ ________ päällystE  lossit  ________ ________ _________ _______ _______ ________  
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Yksityistietietojen  nykyinen keruu 

TIETORYHMÄ  TUN-  YH-  SI-  OMINAISUUS LIIKENNE KUNTO  KUS- 
NISTE TEYS JAINTI  TAN- 

___________  ______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  NUS 
Tien  nimi  Hiön  nimi Paikka- Pituus, Sillat,  KVL  Toimin- Liikenne-  Tie  Sillat € /  km,  € 
nra  osoite tieto leveys, rummut,  not  rajoitukse  hanke  

_________________ paällyste  lossit  ________ ________ ________ _______ _______ ________  

Teiden 
hallinnollinen :::::::: : : 	: 	:  
luokitus : 	1  = 	: : 	: 

LII tiedonkeruu  ongelmatonta 	LII tiedonkeruussa ongelmia 	 tieto puuttuu  tai  kattava 
tiedonkeruu  mandoton 
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Yksityistietietojen  nykyinen tarve 

	

TIETORYHMÄ  TUN- YH- 	SI-  -  OMINAISUUS LIIKENNE 	 KUNTO 	KUS- 

NISTE TEYS JAINT 	 TAN- 
___________ _____ _____ I____ _____ _____ __________ _____ _____ _____ NUS 

Tien  nimi Hiön nimi Paikka- Pituus, 	SiIlat, 	KVL 	'Toimin- Liikenne-  Tie 	Sillat 	€ /  km,  € / 
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YKStTYtST lEN  TIEDOT  DIGIROAD-PROJEKTIA VARTEN  
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LuTE  3.  HAASTATELLUT ASIANTUNTIJAT 

Oili Kataja 
Sirkka Lahtinen 
Timo Oikkonen 
Markku Tuominen  

Rolf  Ahlfors  

Tiehallinto  I  Kh  
Tiehallinto  I  Hämeen  tiepiiri 
Tiehallinto  I  Oulun  tiepiiri  
Puolustusvoimat,  Tiehallinnon  yhteysupseeri  

Väestörekisterikeskus  

Lea  Sukanen 
 Pasi Reunanen  

Heikki  Remes 
 Pekka Saarikoski 

Hannu Niemelä 
Ari Lähteenmäki 
Seppo  Suonpää 

Virve  Kokkonen  

Jorma  Ranta 
 Hannu  Kujala  

Johannes  Kolehmainen 
Arja Turunen 
Tauno  Hill  
011i Miettinen  

Maanmittauslaitos 
Maanmittauslaitos 

Metsähallitus 
Metsähallitus  

Tapio  
Metsäkeskus  Pirkanmaa 

 Metsäkeskus  Pirkanmaa 

Tilastokeskus 

Vantaan kaupunki 
Nurmijärven kunta 
Lohjan kaupunki 
Savonlinnan kaupunki 
Ilmajoen kunta 
Mikkelin kaupunki  
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LillE  4.  TYÖSEMINAARIIN  13.1.2004  OSALLISTUNEET 

011i Penttinen Tiehallinto  I  Kh 
Mikko Inkala Tiehallinto  I  Kh 
Jouko Lämsä Tiehallinto /  Kh  
Ulf  Lindström  Tiehallinto  I  Kh 
Markku Tuominen Puolustusvoimat, Tiehallinnon yhteysupseeri 

Hannu Paattilammi Tiehallinto  I  Hämeen tiepiiri 
Hannu Tolonen Tiehallinto /  Oulun tiepiiri 

Jussi Kauppi 	 Kuntaliitto 
011i Miettinen 	 Mikkelin kaupunki  

Rolf  Ahlfors 	 Väestörekisterikeskus 
Anu Laaksonen 	Maanmittauslaitos  
Matti Bamberg 	Metsäkeskus  Kaakkois-Suomi 
Heikki Remes 	 Metsähallitus 

Arto Ahonen 	 SOC Viatek Oy 
Esko Hämäläinen 	Liikennekonsultointi Esko Hämäläinen 



Lute 5 	 Yksityisteiden  ominaisuus-  ja  kuntotiedon  keruun kehittäminen 
LI  ITTEET 

LuTE  5.  TIETOJEN KUVAUKSET (TIETOKORTIT)  

1 Tien  nimi  ja  numero  

2. Tiekunnan yhteystiedot  

3. Tien  sijainti  

4. Tiepituus  

5. Tien  leveys  

6. Tien  päällyste  

7. Pysyvä asutus  

8. Loma -asutus  

9. Tien  vaikutusalueen  yritystoiminta  

10.Liikennemäärä  ja  liikenteen jakauma  

11.Läpikulkuliikenne  

12.Erityisliikenne  

13. Tien  laaduntarkastustiedot  

14. Tien  kuntoinventoinnin  tiedot  

15.Tiehen liittyvät sillat  

16.Siltojen yleiskunto  ja  painorajoitukset  

17.Muut liikennerajoitukset  

18.Tiehen liittyvät lautat  ja  niiden tekniset tiedot  

19. Tien  kunnossapitokustannukset  

20. Tien  parantamishankkeen  suunnitelma  ja  kustannukset  

21. Tien  kuntoonpanon  kustannukset 



_________ 	Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1.8 

V, 	 Yksityisteiden  ominaisuus-  ja  kunto - 
TIEHALLINTO 	 tiedon keruun kehittäminen 

Tietojen kuvaukset  1  /  21  

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  tunnistetiedot  

Tieto 	Tien  nimi  ja  numero  

Inventoinnit, 	Aloitteet 

muut  tietoläh- Hakemukset  
teet  Ilmoitukset muuttuneista tiedoista 

Ulkoiset 	tieto-  Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri  (tien virallinen nimi  ja  numero) 
lähteet 	 S 	 S. 	 . Maanmittauslaitoksen osoitetietokanta,  kunnat  (tien  osoitenimi) 
Tiedonkeruun 

 ongelmat  

Käyttötarkoi-
tukset  

Prosessit 

Päätöksenteko, tien  yksilöinti  (tien virallinen nimi)  
Tien  yksilöinti Digiroad  -järjestelmässä (tien virallinen nimi  ja  numero sekä tien  osoitenimi)  
Suunnittelu  / tiealoitteet  
Liikenteen palvelut  / liittymäluvat  
Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  / Digiroad  

Tärkeys  1-3 	3 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri  
räinti 

Digiroad  

Tiedon välitys Kunnille  YA-rekisteristä tehtävien yhdistelmien osana 
muille 	organi- 
saatioille 	Digiroad  

Ei muita  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen  tie- I  Ei  
to  



Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  tunnistetiedot  

Tieto 	 Tiekunnan yhteystiedot 

Inventoinnit, 
 muut tietoläh

-teet  

Aloitteet  

Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista 

UI koiset tieto- Maan  mittauslaitoksen yksityistierekisteri  
lähteet 

Tiedonkeruun 	Ylläpito  valtionavustusjärjestelmässä  ongelmallista ilman vuosittaisia avustus- 
ongelmat 	rutiineja  

Käyttötarkoi- 	
Päätösten lähettäminen, muu yhteydenpito  

tukset  

Prosessit 	Suunnittelu  / tiealoitteet  
Liikenteen palvelut  I  liittymäluvat  

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	2 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri  
röinti 

Tiedon välitys  -  
muille organi-
saatioille 

Strateginen  tie-  Ei 
 to 



Tietoryhmä 
	

Ominaisuustiedot / sijaintitiedot  

Tieto 
	

Tien  sijainti (paikkatieto) 

Inventoinnit, 	Aloitteet 
muut tietoläh- Hakemukset  
teet  

Ulkoiset tieto-  Maanmittauslaitoksen tietietokanta  
lähteet 

Tiedonkeruun 	1.  -  
ongelmat 

- 	Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko  
Kayttotarkoi - 
tukset 	 Liittymälupa -asioiden valmistelu  ja  päätöksenteko  

Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko 
 Digiroad  

Prosessit 	Suunnittelu  I  tiealoitteet  

Liikenteen palvelut  / liittymäluvat  

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  I  Digiroad  

Tärkeys  1-3 	3 
(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri 
röinti 

Digiroad  

Tiedon välitys  Digiroad  
muille 	organi- 
saatioille 	Ei muita  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen  tie-  Kyllä  
to 



Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  

Tieto 	 Tiepituus 

Inventoinnit, 	Aloitteet 
muut  tietoläh- 	Hakemukset. ilmoitukset muuttuneista tiedoista  
teet  

Mittaaminen maastossa ja/tai kartalta 

Ulkoiset 	tieto-  Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri (toimituspituus) 
lähteet  

Tiedonkeruun 	Avustussäännökset  edellyttävät mittaamista 
ongelmat  

Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko, merkittävä ratkaisuperuste 
Kayttotarkoi- 
tukset 	 Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko, tiepituus ratkaiseva pe- 

ruste  ja  vaikuttaa lisäksi kunnossapitoavustuksen suuruuteen 
Yhteenvetojen  ja  tilastojen laatiminen  
Dig  i  road  

Suunnittelu / tiealoitteet 
Prosessit 

Liikenteen palvelut / valtionavustukset 

Liikenteen palvelut / Digiroad 

Tärkeys  1-3 	3 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri 
röinti 

Digiroad  

Tiedon välitys Kunnille  YA-rekisteristä tehtävien yhdistelmien osana 
muille 	organi- 
saatioille 	Digiroad  

Ei muita suorasiirtoyhteyksiä 

Strateginen  tie-  Kyllä  (teiden yhteispituus)  
to 



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1.8  

Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kunto

-TIEHALLINTO 	 tiedon keruun kehittäminen 
Tietojen kuvaukset  5 I 21  

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  

Tieto 	Tien  leveys 

Inventoinnit, 	Aloitteet 
muut tietoläh- Hakemukset  
teet  

Mittaaminen maastossa 

UI koiset tieto-  Maanmittauslaitoksen tietietokanta  
lähteet 

Tiedonkeruun 
 ongelmat 

Käyttöta rkoi - 
	Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko, oleellinen  ratkaisuperuste 

tukset 
	 Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko  

Dig  i  road  

Prosessit 	Suunnittelu  I  tiealoitteet  

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  / Digiroad  

Tärkeys  1-3 
	

1 (2)  
(3  =  tärkeä)  

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri 
röinti 

Digiroad  

Tiedon välitys  Digiroad 
muille 	organi- 
saatioille 	Ei muita suorasiirtoyhteyksiä 

Strateginen  tie-  Ei 
 to  



Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  

Tieto 	 Tien  päällyste 

Inventoinnit, 	Aloitteet 
muut tietoläh- Hakemukset  
teet  

Toteaminen maastossa 

Ulkoiset tieto-  Maanmittauslaitoksen tietietokanta (?)  
lähteet 

Tiedonkeruun 
 ongelmat 

Käyttötarkoi- 	
Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko  

tukset 	 Digiroad  

Prosessit 	Suunnittelu  I  tiealoitteet  

Liikenteen palvelut  / Digiroad  

Tärkeys  1-3 	1 (2) 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri  
röinti  

Dig  iroad  

Tiedon välitys  Digiroad  
muille 	organi- 
saatioille 	Ei muita  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen  tie-  Ei  
to  



_________ 	Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1.8  

Yksityisteiden  ominaisuus-ja  kunto-
TIEHALLINTO 	tiedon keruun kehittäminen 

Tietojen kuvaukset  7 I 21  

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  liikennetiedot  
Tieto 	 Pysyvä asutus 

Inventoinnit, 	Aloitteet 
muut tietoläh- 	Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista  
teet  

Toteaminen maastossa 

Ulkoiset tieto- Väestötietojärjestelmä 
lähteet 

Tiedonkeruun 	Avustussäännökset  edellyttävät jatkuvaa seurantaa 
ongelmat 

Käyttötarkoi-
tukset  

Prosessit 

Väestötietojen päivityksen  hinta  (?) 
Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko, merkittävä  ratkaisuperuste 
Liittymälupien  käsittely, merkittävä  ratkaisuperuste 
Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko, pysyvä asutus ratkaise-
va peruste  ja  vaikuttaa lisäksi  kunnossapitoavustuksen  suuruuteen  
Yhteenvetojen  ja  tilastojen laatiminen vaikuttavuuden arviointi 

Suunnittelu  / tiealoitteet 
 Liikenteen palvelut  / liittymäluvat  

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	3 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri  
räinti 

-................-.... ..4........................... -.  
Tiedon välitys Kunnille  YA-rekisteristä tehtävien yhdistelmien osana 
muille 	organi- saatioiHe 	Ei  suorasiirtoyhteyksiä  
Strateginen  tie  Kyllä  
to  



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1 .8 

VP Yksityisteiden  ominaisuus-ja  kunto -
TIEHALLINTO 	tiedon keruun kehittäminen 

Tietojen kuvaukset  8 I 21 

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  liikennetiedot  

Tieto  

Inventoin  nit, 
 muut  tietoläh

-teet  

Loma -asutus 

Aloitteet  

Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista 

Toteaminen maastossa 

Ulkoiset tieto-  Väestötietojärjestelmä 
lähteet  

Tiedonkeruun 
 ongelmat  

Käyttötarkoi
-tu  kset  

Prosessit  

Avustussäännökset  edellyttävät jatkuvaa seurantaa  

Väestötietojen päivityksen  hinta  (?) 

Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko  

Liittymälupien  käsittely  

Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko,  loma -asutus vaikuttaa  
kunnossapitoavustuksen  suuruuteen  
Yhteenvetojen  ja  tilastojen laatiminen, vaikuttavuuden arviointi 

Suunnittelu  I  tiealoitteet  

Liikenteen palvelut!  liittymäluvat  

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	2 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri  
röinti  

Tiedon välitys Kunnille  YA-rekisteristä tehtävien yhdistelmien osana 
muille  organi- 
saatioille 	Ei  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen  tie- !  Kyllä 
 to 



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1,8  

Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kunto

-TIEHALLINTO 	 tiedon keruun kehittäminen 
Tietojen kuvaukset  9 I 21  

Tietoryhmä Ominaisuustiedot  I  Ilikennetiedot  

,•-•-••-4-- ______ 	____  
Tieto Yritystoiminta  

Inventoinnit,  Aloitteet 
muut  tietoläh- Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista  
teet  

Ulkoiset 	tieto-  Maanmittauslaitoksen maastotietokanta  
lähteet  ,  

Tilastokeskuksen yritys-  ja  toimipaikkarekisteri 

Tiedonkeruun Avustussäännökset  edellyttävät jatkuvaa seurantaa 
ongelmat  

KäyttötarkoitfYm tt&Y 
tukset Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko, yritystoiminnasta aiheu- 

tuvan liikenteen määrä vaikuttaa välillisesti kunnossapitoavustuksen suuruu- 
teen 
Yhteenvetojen  ja  tilastojen laatiminen, vaikuttavuuden arviointi 

Prosessit Liikenteen palvelut  I  liittymäluvat  
Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 2 
(3  =  tärkeä) 

Tiedon 	rekiste-  YA-rekisteri 
räinti  

Tiedon 	välitys Kunnille  YA-rekisteristä tehtävien yhdistelmien osana 
muille 	organi- 
saatioille  Ei  suorasiirtoyhteyksiä 

__ __  

Strateginen 	tie-  Kyllä  
to  



Ominaisuustiedot  I  liikennetiedot 

Liikennemäärä  ja  liikenteen jakauma 

Aloitteet  

Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista 

Mittaaminen maastossa 

Tietoryhmä 

 Tieto 

Inventoinnit, 
 muut tietoläh

-teet  

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet 

Avustussäännökset  edellyttävät jatkuvaa seurantaa 

Perustuu pääosin arviointiin  

Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko, merkittävä  ratkaisuperuste 

Liittymälupien  käsittely, tärkeä  ratkaisuperuste 

Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko, ratkaiseva peruste tien 
 liikenteellisen  merkityksen arvioinnissa  

Digiroad-järjestelmässä esitetään  liikennemääräarvio  

Tiedonkeruun 
 ongelmat 

Käyttöta rkoi-
tukset 

Prosessit 	Suunnittelu  / tiea!oitteet  

Liikenteen palvelut  I  liittymäluvat 

 Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  I  Digiroad  

Tärkeys  1-3 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri  
räinti 

Digiroad  

Tiedon välitys  Digiroad  
muille organ  i - 
saatioille 
	

Ei muita  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen tie-
to 



_________ 	Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 

Projekti  1.8  
Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kunto

-TIEHALLINTO 	 tiedon keruun kehittäminen 
Tietojen kuvaukset  11 I 21  

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  liikennetiedot  
Tieto  

Inventoinnit, 
 muut  tietoläh

-teet  

Läpikulkuliikenne 

•  Aloitteet  Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista 

Mittaaminen maastossa 

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet  

Tiedonkeruun 	Avustussäännökset  edellyttävät jatkuvaa seurantaa 
ongelmat 	

Perustuu pääosin arviointiin  
Kayttotarkoi- 

	Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko merkittävä  ratkaisuperuste 
tukset 	 Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko, ratkaiseva peruste tien  liikenteellisen  merkityksen arvioinnissa 

Prosessit 	Suunnittelu  I  tiealoitteet  
Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	2 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri  
röinti  

Tiedon välitys  -  
muille 	organi- 
saatioille  

Strateginen  tie-  Ei 
 to  



Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  liikennetiedot  

Tieto 	 Erityisliikenne 

Inventoinnit, 	Aloitteet 
muut  tietoläh- 	Hakemukset,  ilmoitukset  niuuttuneista  tiedoista  
teet  

Mittaaminen maastossa 

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet 

Tiedonkeruun 
 ongelmat 

Käyttöta rkoi-
tukset  

Prosessit 

Avustussäännökset  edellyttävät jatkuvaa seurantaa 

Perustuu pääosin arviointiin  

Tiealoitteiden  käsittely  ja  päätöksenteko  

Valtionavustuspäätösten  valmistelu  ja  päätöksenteko, ratkaiseva peruste tien  
liikenteellisen  merkityksen arvioinnissa, vaikuttaa  kunnossapitoavustuksen  
suuruuteen 

Suunnittelu  I  tiealoitteet  

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 

(3  =  tärkeä)  

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri  
röinti 

Tiedon välitys  -  
muille 	organi- 
saatioille 

Strateginen  tie-  Ei  
to  



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjeima  
Projekti  1.8  

Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kunto

-TIEHALLINTO 	 tiedon keruun  kehittaminen  
Tietojen kuvaukset  13/21  

Tietoryhmä 	Kuntotiedot  

Tieto 	Tien  laaduntarkastustiedot  

I  Inventoinnit, 	Inventointi  maastossa 

muut  tietoläh
-teet  

Uikoiset  tieto-  - 
lähteet 

Tiedonkeruun 	Ylläpito ongelmallista ilman vuosittaisia  avustusrutiineja  
ongelmat  

Otantaselvitykset  kalliita  ja  epäyhtenäisiä  

Käyttötarkoi- 	Valtionavustusten  käytön valvonta  

tukset 	 Yksityisteiden tienpidon rahoitustarpeen  perustelu 

Kunnon kehityksen seuranta,  raportointi  ministeriölle 

Prosessit 
	Suunnittelu  I  tienpidon  suunnittelu 

Liikenteen palvelut  /  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	3 
(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri  
röinti  

Tiedon välitys  -  
muille 	organi- 
saatiollie  

Strateginen  tie-  Kyllä  
to  



Tietorvhmä 	Kuntotiedot  

Tieto 	 Tien kuntoinventoinnin  tiedot  

Inventoinnit, 	Inventointi  maastossa 

muut  tietoläh
-teet  

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet  

Tiedonkeruun 	Ei säännöllistä teiden rakenteellisen kunnon  inventointia,  tiedot perustuvat 
ongelmat 	avustushakemuksiin 

Otantaselvitykset  kalliita  

Käyftötarkoi- 	Yksityisteiden parantamistarpeiden  selvittäminen  ja  rahoituksen perustelut  

tukset 	Teiden rakenteellisen kunnon kehityksen seuranta,  raportointi  ministeriölle 

Prosessit 	Suunnittelu  I  tienpidon  suunnittelu 

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	3 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri  
röinti  

Tiedon välitys  - 
 muille 	organi- 

saatioille  

Strateginen  tie-  Kyllä 
 to 



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1.8 

VP Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kunto

-TIEHALLINTO 	 tiedon keruun kehittäminen 
Tietojen kuvaukset  15/21  

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  

Tieto 	 Tiehen liittyvät sillat 

Inventoinni 	Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista 
muut tietoläh- Inventoinnit maastossa  
teet  

UI koiset tieto-  Maanmittauslaitoksen tietietokanta 
lähteet 

Tiedonkeruun 
	Siltatyyppiä,  sillan  pituutta  ja  leveyttä ei inventoida 

ongelmat 

Tienpidon  rahoituksen suunnittelu 
Kayttotarkoi- 	 . 	. . 
tukset 	 Yhteenvetojen  ja  tilastojen laatiminen 

Digiroad  

Prosessit 
	Suunnittelu  / tienpidon suunnittelu 

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut! Digiroad 

Tärkeys  1-3 	3 
(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri 
räinti 

Digiroad  

Tiedon välitys Dig  iroad  
muille 	organi- 
saatiollle 
	

Ei muita suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen tie-  Kyllä  (siltojen yhteismäärä) 
to  



Tietoryhmä 	Kuntotiedot  

Tieto 	 Siltojen yleiskunto  ja  painorajoitukset 

Inventoinnit, 	Hakemukset  
muut tietoläh- Inventoinnit  maastossa  
teet  

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet 

Tiedonkeruun 	Ei säännöllistä siltojen kunnon  inventointia,  tiedot perustuvat  avustushakemuk - 
ongelmat 	sun  

Kattavat selvitykset kalliita, vähintään  200  €  I  silta  

yft ;k YkSi fSIlthjen parantamistarpeiden  selvittäminen  ja  rahouksen  perus-

tukset 	telut,  raportointi  ministeriölle  
Digiroad  

Prosessit 	Suunnittelu  I  tienpidon  suunnittelu 

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  I  Digiroad  

Tärkeys  1-3 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-
räinti 

Tiedon välitys 
muille organi-
saatloille  

3  

YA-rekisteri 

 Dig  iroad 

Digiroad  

Ei muita  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen  tie- j  Kyllä  
to  



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1 .8  

Yksityisteiden  ominaisuus -ja  kunto -
TIEHALLINTO 	tiedon keruun kehittäminen 

Tietojen kuvaukset  17 /21  

Tietoryhmä 	Liikennetiedot  I  kuntotiedot  

Tieto 	 Muut  liikennerajoitukset 

Inventoinnit, 	Inventointi  maastossa 

muut  tietoläh
-teet  

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet  

Tiedonkeruun 	Ylläpito ongelmallista ilman vuosittaisia  avustusrutiineja 
ongelmat  

Käyttötarkoi- 	Valtionavustusten  käytön valvonta  

tukset 	 Dig road  

Prosessit 
	Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  / Digiroad  

Tärkeys  1-3 	2 (3) 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon  rekiste-  YA-rekisteri 
 räinti 

Digiroad  

Tiedon välitys  -  
muille 	organi- 
saatioille  

Strateginen  tie-  Ei  (Digiroadin  kannalta keskeinen tieto)  
to  



Väyläomaisuuden  hallinnan  tutkimusohjelma 
Projekti  1.8 wry 	Yksityisteiden  ominaisuus-ja  kunto - 

TIEHALLINTO  I 	tiedon keruun kehittäminen 
Tietojen kuvaukset  18/ 21  

Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  

Tieto 	 Tiehen liittyvät lautatja niiden tekniset tiedot  

I  nventoin  nit, 	Hakemukset,  ilmoitukset muuttuneista tiedoista 
muut tietoläh- Inventoinnit  maastossa  
teet  

Ulkoiset tieto-  -  
lähteet 

Tiedonkeruun  
ongelmat 

Vuosittaisten  kunnossapitoavustusten  maksaminen  
Kayttotarkoi- 	 . . . 
tukset 	 Yhteenvetojen  ja  tilastojen laatiminen  

Digi  road  

Prosessit 	Liikenteen palvelut  /  valtionavustukset 

Liikenteen palvelut  I  Digiroad  

Tärkeys  1-3 	2  
(3tärkeä)  

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri  
röinti 

Digiroad  

Tiedon välitys  Digiroad  
muille organi- 
saatioille 	Ei muita  suorasiirtoyhteyksiä  

Strateginen  tie-  Ei  
to  
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Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  kustannustiedot  
Tieto 	 Tien kunnossapitokustannukset 

Inventoinnit, 	Hakemukset  

muut tietoläh-  Kyselyt  
teet 	Tarkkailutiejärjestelmä  

Ulkoiset tieto-  Kunnat  
lähteet 

Tiedonkeruun 	Ei olemassa olevaa järjestelmää 
ongelmat Otantaselvitykset  ja  kyselyt työläitä  
Käyttötarkoi- 

	Tienpidon  rahoituksen suunnittelu 

tukset 

Prosessit 	Suunnittelu  I  tienpidon  suunnittelu 

Tärkeys  1-3 	3 

(3=tärkeä) -.-...-+-*--..----- 
Tiedon rekiste-  YA-rekisteri (ei tällä hetkellä) 
röinti 

Tiedon välitys 
muille organi-
saatioille 

Strateginen  tie-  Kyllä 
 to 



Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  kustannustiedot  

Tieto 	 Tien parantamishankkeen  suunnitelma  ja  kustannukset 

Inventoinnit, 	Hakemukset  
muut tietoläh - 
teet  

Ulkoiset tieto-  Vertailutieto metsäkeskukset (?) 
lähteet 	I  

Tiedonkeruun 	-  
ongelmat 

Valtionavustuspäätösten  tekeminen  ja  avustusten maksaminen 
Käyttötarkoi- 
tukset 	Tienpidon  rahoituksen suunnittelu 

Prosessit 	Suunnittelu / tienpidon suunnittelu 

Liikenteen palvelut  I  valtionavustukset 

Tärkeys  1-3 	2 (3) 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste-  YA-rekisteri 
röinti  

Tiedon välitys Kunnille  YA-rekisteristä tehtävien yhdistelmien osana 
muille organi- 
saatioille  

Strateginen  tie-  Kyllä  
to 
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Tietoryhmä 	Ominaisuustiedot  I  kustannustiedot  

Tieto 	 Tien kuntoonpanon  kustannukset 

Inventoinnit, 	Aloitteet, suunnitelmat 
muut tietoläh-  Katselmukset  
teet  

Ulkoiset tieto- 
lähteet 

Tiedonkeruun 
 ongelmat 

Prosessit 	Suunnittelu  I  tiealoitteet  

Tärkeys  1-3 	2 

(3  =  tärkeä) 

Tiedon rekiste- - 
röinti 

Tiedon välitys - 
muille organi-
saatioille 

Strateginen  tie-  Ei 
 to 
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