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TIIVISTELMÄ  

Tämä tutkimus  on  rajattu koskemaan yleisistä teistä vähäliikenteisimpiä 
(KVL<  200  ajon./vrk) yhdysteitä.  Yksityisistä teistä tutkimuksen piiriin kuulu-
vat valtionapukelpoiset tiet. Tarkastelu kohdistuu erityisesti yleisen  ja  yksityi-
sen tien rajapintaan tien hallinnollisen luokituksen määrittelyn näkökulmasta. 

Työn lähtöaineistona  on  käytetty aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia  ja  selvityk-
siä, Tiehallinnon yksityistieavustusjärjestelmäa  ja  tierekisteriä  sekä muita ti-
lastoja. Tietoja  on  täydennetty  laajoilla, ensisijaisesti yksityisiä teitä koskevil-
la kunta-  ja  tiekuntakyselyillä.  Kyselyjä  ja  niiden tuloksia  on  esitetty yksityis-
kohtaisesti tämän työn taustaraportissa (Tiehallinnon selvityksiä  52/2005).  

Nykyisin käytössä oleva hallinnollisen luokan muutoksia koskeva ohje  on 
 vuodelta  1989  ja  perustuu tielakiin. Uusi maantielaki ei tuo sellaisia muutok-

sia, joiden vuoksi yleisen tien määrittelyssä käytettäviä luokitustekijöitä olisi 
syytä muuttaa. Tekijöiden painotusta  ja  raja-arvoja tulisi kuitenkin päivittää 
vastaamaan tämän päivän tilannetta. Nykyisissä ohjeissa luokitustekijät  on 

 sidottu tietyyppiin; pisto-,  rengas-,  rinnakkais-  ja  läpikulkutie. Tyyppinimik-
keet  ovat edelleen käyttökelpoisia, mutta tietyyppien ryhmittely uudella taval-
la  ja  niiden kytkeminen tien hallinnollisen luokan arvioinnin vaiheistukseen 
selkeyttäisi asiaa. 

Yleisen tien kriteereissä  on  monta toisistaan riippuvaa muuttujaa. Liikenne- 
määrä  on vain  yksi osatekijä eikä yksinään riittävä peruste hallinnollisen luo-
kan määrittelylle. Hallinnollisen luokan määrittely  on  myös tasa-arvokysymys 

 ja  vahvasti sidoksissa alueellisiin olosuhteisiin. Teiden merkitsevyyden mää-
rittelyn kehittäminen voisi avartaa näkökulmia myös yleisen tien määrittelys-
sä. Paikkatietojärjestelmien kehittyminen  ja  tilasto-  ja  muiden lähtötietojen 
saatavuuden paraneminen mandollistavat esimerkiksi alueellisen  ja  sosiaali-
sen tasa-arvon huomioimisen nykyistä monipuolisemmin. 

Käytettävissä olleiden tietojen valossa  on  vaikea arvioida, kuinka paljon  on 
 sellaisia vähäliikenteisiä yleisiä teitä, jotka eivät enää täytä yleisen tien kri-

teerejä. Vielä vaikeampaa  on  arvioida, missä määrin  on  yksityisteitä,  jotka 
täyttävät yleisen tien kriteerit, koska yksityisteitä koskevat tiedot ovat puut-
teellisia.  On  joka tapauksessa ilmeistä, että hallinnollisen luokan muutostar

-vetta  on  molempiin suuntiin. 

Työssä  on  karkeasti arvioitu lakkautettavien yleisten teiden määrää  ja  vas-
taavasti yleiseksi tieksi muutettavien yksityisteiden määrää  ja  hallinnollisen 
luokan muutosten vaikutuksia. Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinnassa 
olevien vähäliikenteisten teiden suurimittaiset hallinnollisen luokan muutok-
set yksistään tuskin tuovat ratkaisevaa parannusta teiden taloudelliseen yl-
läpitoon.  Jos  laajoihin hallinnollisen luokan muutoksiin päädytään, pitäisi nii-
hin kytkeä valtion yksityistieavustusten selvä korottaminen niin, että voitaisiin 
taas osoittaa avustusvaroja yksityisteiden kunnossapitoon  1990-luvun alku-
puolen tapaan. 



Kun tavoitteena  on  koko  yhteiskunnan kannalta tasapainoinen  liikennejärjes-
telmärakenne,  on  tieverkollisen  rakenteen  ja  hierarkian sekä teiden teknisen 

 ja  toiminnallisen laadun lisäksi huomioitava taloudellinen tasapaino tieverkon 
eri osista vastaavien kesken.  

Vähäliikenteisten  teiden  tienpito  yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnassa  
liittyy oleellisesti kolmen tahon,  Tiehallinnon,  kuntien  ja  yksityistiekuntien 

 toimintaan.  Sen  lisäksi, että  Tiehallinto  vastaa yleisistä teistä,  sillä  on  vahva 
rooli  koko  tieliikennejärjestelmän  kehittämisessä  ja  valtioapukelpoisten  yksi -
tyisteiden tienpidon  tukemisessa. Kunnilla  on  merkittävä, vaikkakin alueittain 

 ja  kunnittain  melko vaihteleva, rooli oman kuntansa  yksityisteiden  hoidossa 
 ja  tienpitotoimien  rahoittamisessa.  Yksityistiekunnat  puolestaan vastaavat 

viimekädessä oman tiensä  tienpidosta.  

Yhteistyö  ja sen  kehittäminen  rajapinnassa  olevan tiestön hoidossa  ja  ylläpi-
dossa  saa  tiekunta-  ja  kuntakyselyjen  mukaan laajaa kannatusta, mutta  sen 

 tiellä nähdään myös esteitä. Esteitä yhteistyölle aiheuttaa  mm.  paikallisten 
yrittäjien puute, tarvittavan kaluston erilaisuus  ja  riittämättömyys,  hoitotoi-
menpiteiden  samanaikainen tarve, erilaiset laatuvaatimukset, pitkät välimat-
kat  ja  pelko hintatason noususta kuntien osalta.  On  myös ilmeistä, että  Tie- 
hallinto,  kunnat ja  tiekunnat  ovat  tienpitomenettelyjen  kehittämisessä hyvin 
eri vaiheessa.  Tiehallinto  on  jo  ottanut tuotannollisessa toiminnassa selkeäs-
ti tilaajan roolin  ja  kunnissa  on  nähtävissä samaa suuntausta.  Yksityistie-
kunnissa  vastuuhenkilöiden ikääntymisen  myötä  tienpitotöiden  ja  niiden  teet

-tämisen  osaaminen  rapistuu  eikä maaseudulla tando enää löytyä paikallisia  
urakoitsijoita  melko  pienimuotoisiin  töihin  yksityisteillä.  

Tärkeää olisi luoda  toimijoiden  yhteinen näkemys  rajapinnassa  olevan vähä-
liikenteisen  tiestön  palvelutasosta  ja sen  vaatimista käytännön toimenpiteistä 
pohjaksi  tienpidon  kehittämiselle.  
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ABSTRACT  

ln  the case of public roads, the scope of this study is restricted to connecting 
roads with the least amount of traffic  (ADT<  200  vehicles/day).  Of private 
roads, those eligible for state subsidies are included in the study. The study 
focuses particularly on the interface of public and private roads from the 
viewpoint of defining the administrative category of the road. 

Previous reports and studies, the private road subsidy system of the Finnish 
Road Administration, the road register and other statistics have been used 
as material of the study. The data have been complemented by extensive 
surveys primarily concerning private roads aimed at municipalities and pri-
vate road maintenance associations. The surveys and their results are pre-
sented in more detail in the background report of the present study  (Tiehal

-linnan selvityksiä  52/2005). 

The current guidelines on changes in administrative category date from 1989 
and are based on the Road Act. The new road act will not bring about 
changes warranting alteration of the classification factors used in public road 
definition. However, the emphasis of the factors used and their limits should 
be updated so as to correspond to the present situation.  ln  the current guide-
lines, the classification factors are tied to road type: rural access road (dead 
end), ring road, parallel road and through road. These type names are still 
usable, but classifying road types in a new manner and linking them to the 
development of administrative class evaluation would clarify matters. 

Public road criteria include many  nan-interdependent variables. Traffic vol-
ume is only one factor, and not sufficient as such for defining administrative 
category. Definition of administrative category is also a question of equality, 
and thus closely tied to regional circumstances. The development of road 
impact definition could open up more extensive perspectives for public road 
definition as well. The improvement of geographical information systems and 
better availability of other background data enable taking  e.g.  regional and 
social equality into account more extensively than at present.  

ln  the light of the data available it is difficult to evaluate the number of low- 
volume roads that no longer fulfil the criteria of public road. It is even more 
difficult to assess the number of private roads that fulfil the criteria of public 
roads, because data on private roads are insufficient.  ln  any case, it is evi-
dent that there is a need for change of administrative category in both direc-
tions.  

ln  this study, a crude estimation has been made of the number of public 
roads to be terminated. A corresponding evaluation has been conducted 
concerning the number of private roads to be reclassified as public roads, 
and the effects of the change of administrative category. On their own, ex-
tensive changes of administrative category of low-volume roads at the inter-
face of public and private roads are not likely to bring about a decisive im-
provement to road maintenance economy. If large-scale changes of adminis-
trative classification are resorted to, they should be accompanied by a clear 
rise in the level of state subsidy to private roads, so that subsidies could  



once again be allocated to private road maintenance, as was the case in the 
early 1 990s. 

When the aim is a transportation system structure that is well-balanced from 
the viewpoint of society as a whole, economic balance between the parties 
responsible for different sections of the road network must be taken into ac-
count, in addition to road network structure and hierarchy as well as the 
technical and functional quality of the roads. 

The management of low-volume roads at the interface of public and private 
roads is integrally linked to the operation of three parties: Finnish Road Ad-
ministration, municipalities and private road maintenance associations. As 
well as being responsible for public roads, Finnish Road Administration has 
a key role in the development of the entire road transportation system and in 
supporting the management of private roads eligible for state subsidy. Mu-
nicipalities play a significant role  -  albeit showing a great deal of variation 
depending on region and municipality  -  in the maintenance of private roads 
and financing of road management within their own areas. Private road 
maintenance associations are ultimately responsible for the management of 
their own roads. 

According to surveys aimed at private road maintenance associations and 
municipalities, cooperation and its development in the maintenance and up-
keep of roads at the interface is widely supported, but obstacles are also 
seen. Obstacles to development are caused  e.g.  by the lack of local entre-
preneurs, insufficient and non-uniform equipment, simultaneous need of 
maintenance activities, different quality criteria, long distances as well as 
fear of rising costs on the part of municipalities. It is also evident that Finnish 
Road Administration, municipalities and private road maintenance associa-
tions are at very different stages when it comes to development of road 
management procedures. Finnish Road Administration has already clearly 
assumed the role of commissioner in productive operation, and a similar 
trend can be seen in municipalities as well.  ln  private road maintenance as-
sociations, the competence linked to road maintenance and their commis-
sioning is deteriorating as the persons in charge get on in years. Further -
more, it is getting increasingly difficult to find local entrepreneurs in the coun-
tryside to engage in relatively minor projects on private roads. 

It is very important to come up with a common view between actors concern-
ing the level of service of low-volume roads at the interface and the practical 
measures required, which could serve as a basis for road management de-
velopment.  



ESIPUHE 

Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinnan tarkastelussa  on  ollut tavoitteena 
koota  ja  hankkia lisää tietoa vähäliikenteisistä yleisistä teistä  ja  valtionapu-
kelpoisista yksityisteistä. Työssä  on  laadittu ehdotuksia hallinnollisen luokan 
muutoksia koskevan ohjeen kehittämiseksi  ja  vähäliikenteisten  teiden tienpi-
tojärjestelmien kehittämiseksi. Tämän raportin lisäksi  on  laadittu toinen ra-
portti, johon  on  koottu työn taustamateriaali sekä työssä tehtyjen tiekunta-  ja 

 kuntakyselyjen  tulokset. 

Työ  on  osa  Tiehallinnon  strategista tutkimusohjelmaa  "S14  Vähäliikenteisten 
 teiden taloudellinen ylläpito", joka tähtää entistä tehokkaampien  ja  edulli-

sempien  sekä ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen löytämiseen vähä-
liikenteisten teiden ylläpitoon. 

Työtä ohjanneen työryhmän puheenjohtajana toimi  31.12.2004  asti  Lasse 
 Weckström Tiehallinnosta  ja  1.1.2005  alkaen  Jukka  Lehtinen Tiehallinnosta. 

Työryhmään kuuluivat puheenjohtajan lisäksi Taisto Halttunen, Pipsa Saare-
la, 011i Penttinen, Veikko Tarkkio  ja  Seppo Leppäniemi Tiehallinnosta sekä 
Jaakko Rahja Suomen Tieyhdistyksestä. Konsultteina työssä toimivat Aini 
Sarkkinen, Päivi Annamaa  ja  Sini Tainio Plaana Oy:stä. 

Helsingissä joulukuussa  2005  
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I  TYÖN LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET  

Tieverkon hoidon, ylläpidon  ja  kehittämisen painopiste  on  ollut  jo  pitkään 
päätieverkolla. Muu tieverkko  on,  osittain rahoituksen rajallisuudesta johtu-
en, jäänyt päätiestön varjoon. Yleisten teiden rahoituksen supistuminen 

 1990-luvulta lähtien  on  kohdistunut suhteellisesti enemmän alemman toi-
minnallisen luokan teille kuin pääteille. Vastaavasti yksityisten teiden vaIti-
onavustusten roima vähentäminen  1990-luvun puolivälissä näkyy, kuntien 
avustuksen lisäämisestä huolimatta, yksityisten teiden kokonaisrahoitukses

-sa,  joka  on  nykyisin selvästi  1990 -luvun alkupuoliskon rahoitusta pienempi. 

Samaan aikaan kun alemman luokan tiestön rahoitus  on  vähentynyt,  on  yh-
teiskunnassa tapahtunut  ja  tapahtumassa suuria rakenteellisia muutoksia. 
Niistä merkittävimpiä ovat väestön ikääntyminen, asutuksen keskittyminen  ja 

 elinkeinorakenteen muutokset. Myös liikenneinfrastruktuurista vastaavien 
viranomaistahojen organisaatiomalleja  ja  toimintatapoja uudistetaan.  Monet 

 samanaikaiset muutokset heijastuvat erityisesti  haja-asutusalueiden vähälii-
kenteisen  tiestön hoitoon, ylläpitoon  ja  kehittämiseen. 

Viime vuosina  on  useissa tutkimuksissa toistuvasti tuotu esille huoli alem-
man luokan tiestön kunnon  ja  palvelutason heikkenemisestä yhtä lailla vähä-
liikenteisten yleisten teiden kuin yksityisten teiden osalta.  Se  ilmenee myös 
Tiehallinnon vuosittain teettämien asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksissa. 
Tienkäyttäjät ovat tyytymättömiä seutu-  ja  yhdysteiden  tienpitoon, kun taas 
päätieverkon palvelutasoon ollaan melko tyytyväisiä. 

Tämä tutkimus  on  rajattu koskemaan yleisistä teistä vähäliikenteisimpiä 
(KVL<  200  ajon./vrk) yhdysteitä.  Yksityisistä teistä tutkimuksen piiriin kuulu-
vat valtionapukelpoiset tiet. Tarkastelu kohdistuu erityisesti yleisen  ja  yksityi-
sen tien rajapintaan tien hallinnollisen luokituksen määrittelyn näkökulmasta. 
Työssä keskitytään detaljikaava-alueiden ulkopuolella olevaan tiestöön, jon-
ka hallinnollisen luokituksen lähtökohtana ovat maantielain määrittelyt ylei-
selle tielle. Kaava-alueilla yleisen tien määrittely perustuu maankäyttö-  ja ra

-kennuslakiin.  

Työn lähtöaineistona  on  käytetty aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia  ja  selvityk-
siä, Tiehallinnon yksityistieavustusjärjestelmää  ja  tierekisteriä  sekä muita ti-
lastoja. Tietoja  on  täydennetty  laajoilla, ensisijaisesti yksityisiä teitä koskevil-
la kunta-  ja  tiekuntakyselyillä.  Kyselyjä  ja  niiden tuloksia  on  esitetty yksityis-
kohtaisesti tämän työn taustaraportissa. 
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TYÖN LÄHTÖKOHDAT  JA  TAVOITTEET 

Tutkimuksen perustana  on  tarve lisätä  ja  koota tietoa vähäliikenteisistä teistä 
 ja  edistää omalta osaltaan niiden taloudellisen ylläpidon kehittämistä. 

Työn tavoitteena  on 
- 	luoda yleiskuva  vähäliikenteisten  teiden tilasta  ja  rahoituksesta  
-  kartoittaa menettelytapoja tutkimuksen kohteena olevien teiden tien

-pidossa 
-  tehdä ehdotuksia teiden hallinnollisen luokan muutoksia koskevan 

ohjeen kehittämiseksi  
- 	tehdä ehdotuksia  vähäliikenteisten  teiden  tienpitojärjestelmien  kehit- 

tämiseksi  
-  kuvata ehdotusten vaikutuksia.  
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2  PIENTIESTÖ  OSANA  LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ  
Vuonna  2004  Suomen tieverkon pituus oli noin  440 000 km  (kuva  1).  Yleis-
ten teiden  ja  katujen osuus Suomen  tieverkosta  oli noin  23  %, asuttujen  yksi

-tyisteiden  noin  20  %  ja  muiden  yksityisteiden  noin  57  %. 

Pientiestöksi  luokitellaan yleensä  asutut ja/tai liikenteellisesti  merkittävät  yk-
sityistiet  sekä sellaiset  yhdystiet,  joiden keskimääräinen  vuorokausiliikenne 

 on  alle  200  ajoneuvoa vuorokaudessa. Yleisistä teistä  seututiet  toimivat ni-
mensä mukaisesti  seudullisina liikenneväylinä  keräten liikennettä  pääväylille. 

 Mandollisesta  vähäliikenteisyydestä  huolimatta  seututeitä  ei niiden  tieverkol
-lisen  aseman  ja  liikenteen luonteen vuoksi lueta kuuluvaksi  pientiestöön.  

Suomen tieverkko  1.1.2004  

Muut yicsityistiet 
yli  250 000 km  
(metsätiet,  
kiinteistöjen sisäi 
tiet jne) 

- valtateitä  8 572 km  
- kantateitä  4 686 km 

jet 78 197 km  - seututeitä  13474 km  
- yhdysteitä  51 464 km  

Kunnan kunnossapitämät 
yksitylstietn. 13000km 

Auut asutut yksitylstiet 
 76 000 km  

V//IA  
Kuva  1.  Suomen tieverkko  1. 1.2004, tienpituudet. /20/, /19/  

Asuttuja  ja/tai liikenteellisesti  merkittäviä  yksityisteitä  oli vuonna  2004  noin 
 89 000 km,  kun niihin lasketaan kunnan  kunnossapitämät yksityistiet  ja  muut 

 asutut yksityistiet.  Noin  60  % asutuista ja/tai liikenteellisesti  merkittävistä  yk-
sityisteistä  oli valtionapuun oikeutettuja.  Vähäliikenteisiä yhdysteitä  oli vuon-
na  2004  noin  32 900 km.  Pientiestöä  oli siis vuonna  2004  yhteensä noin 

 122 400 km,  josta  69  %  eli  84 700 km on  tämän tutkimuksen kohteena.  

Pientiestö  on  osa haja-asutusalueen  perustieverkkoa.  Sen  tärkeys  haja - 
asutusalueella asuville  on vain  korostunut palvelujen  vähetessä  ja  keskitty-
essä. Maa-  ja  metsätalouden  kuljetuksille pientiestö  on  edelleen elintärkeä. 

Teollisuuden  kuljettamasta tavaramäärästä  arvioiden mukaan noin  60  %  läh-
tee  tai  päätyy  vähäliikenteiselle  yleiselle  tieverkolle,  seutu-  ja  yhdysteille. 
Vähäliikenteinen  yleinen tieverkko  on  erityisen merkittävä maataloudelle, 
metsäteollisuudelle, elintarviketeollisuudelle  ja  kaupan  jakelulle.  Sitä käyte-
tään myös paikoitellen runsaasti matkailuun  ja  virkistykseen.  /7/  

Yksityiset tiet toimivat suurimmaksi osaksi asutuksen sekä maa-  ja  metsäta-
louden  pääsyteinä.  Jotkut  yksityisteistä  toimivat  läpikulkuteinä  ja osa  palve-
lee  virkistyskäyttöä.  Vapaa-ajan asuntojen lisääntynyt ympärivuotinen käyttö 



14 	 Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnan  tarkastelu  
PIENTIESTÖ  OSANA  LIIKENNEJÄRJESTELMÄÄ  

näkyy yksityisteiden kasvaneina liikennemäärinä. Monesti yksityisteiltä puut-
tuu kuitenkin vakituinen asutus  tai se on  hyvin vähäistä, jolloin ne eivät ole 
kunnan  ja  valtion avustusten piirissä.  

Kunnat  kunnossapitävät pientiestöön  kuuluvista yksityisteistä noin  15  %.  Täl-
laiset yksityistiet ovat usein  varsin  vilkkaita teitä, jotka palvelevat muidenkin 
kuntalaisten kuin tien varrella asuvien tarpeita.  Osa  kuntien hoitamista teistä 

 on  hoitosopimusteitä,  jotka  kunnat  ottivat hoitaakseen valtion kunnossapito- 
avustuksen loppuessa  1990-luvun puolessa välissä. Erityisesti  Lapin,  Oulun 

 ja  Vaasan tiepiireissä sijaitsevilla kunnilla  on  hoitosopimuksia yksityisteiden 
 kanssa. 
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3 VÄHÄLIIKENTEISTEN  TEIDEN NYKYTILA  

3.1 Vähäliikenteiset  yleiset tiet  

3.1.1 Vähäliikenteisten  teiden määrittely  

Vähäliikenteisillä  yleisillä teillä tarkoitetaan niitä yhdys-  ja  seututeitä,  joilla  on 
 liikennettä enintään  200  ajon./vrk.  Erittäin vähäliikenteisillä teillä tarkoitetaan 

niitä yhdys -ja  seututeitä,  joilla liikennettä  on  enintään  50  ajon./vrk.  

Hallinnollisen luokittelun näkökulmasta seututiet ovat lähtökohtaisesti yleisiä 
teitä tieverkollisen aseman  ja  liikenteen luonteen vuoksi. Seututeillä  on  seu-
dullista  liikennettä,  jota  maantielain  mukaan voidaan aina pitää yleisenä lii-
kenteenä. Yhdysteillä  sen  sijaan  on  pääosin paikallista liikennettä, joka voi 
olla joko yleistä  tai  yksityistä liikennettä.  On  ilmeistä, että  osa  vähäliikentei-
sistä yhdysteistä ei enää täytä Tiehallinnon käyttämiä yleisen tien kriteereitä.  

3.1.2 Vähäliikenteiset  seutu -ja yhdystiet, koko  maa 

Vuoden  2005  alussa yleisiä teitä oli  78 168 km,  josta vähäliikenteisiä oli 
 44  %  eli  34420 km  (taulukko  1).  Niistä seututeitä oli  1 559 km  ja  yhdysteitä 

 32 861 km.  Erittäin vähäliikenteisiä teitä yleisistä teistä oli  8  %  eli  5 923 km, 
 jotka muutamaa kilometriä lukuun ottamatta ovat yhdysteitä. 

Yleisten teiden yhteispituus  on  viimeksi kuluneiden  15  vuoden aikana lisään-
tynyt  1124 km.  Vähäliikenteisten  teiden kokonaismäärässä ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia, mutta erittäin vähäliikeriteisten teiden määrä  on  lähes 
kaksinkertaistunut. Erittäin vähällikenteisten teiden kasvu  on  ollut poikkeuk-
sellisen suuri  Savo-Karjalan tiepiirissä  (157  %)  ja  Lapin  tiepiirissä  (103  %),  
mikä lienee seurausta väestön merkittävästä vähenemisestä näiden tiepiiri

-en  alueilla. 

Taulukko  1.  Vähäliikenteisten (KVL ̂   200  ajon./vrk)  ja  erittäin vähäliikenteisten 
(KVL  50  ajon./vrk)  seutu-  ja  yhdysteiden  määrät vuosina  1990  - 
2005.  

Yleiset tiet Ne seutu -ja yhdystiet,  joiden 
yhteensä  KVL ̂   200  ajon./vrk KVL ̂   50  ajon./vrk  

Osuus Osuus 
yleisistä yleisistä 
teistä teistä 

Vuosi  [km] [km]  [%]  [km]  [%]  

1990 77045 32986 42,8 3237 4,2 
1995 77644 34543 44,5 4626 6,0 
2000 77898 34931 44,8 5253 6,7 
2005 78168 34420 44,0 5923 7,6  
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Vähäliikenteisten  teiden lilkennesuorite oli vuonna  2005  vajaa  4  %  ja  erittäin 
vähäliikenteisten teiden liikennesuorite  vain 0,2  %  koko  yleisen tieverkon lii-
kennesuoritteesta. Erittäin vähälilkenteisten teiden suhteellinen osuus liiken-
nesuoritteesta oli sama kuin  15  vuotta sitten. 

Kun tarkastellaan vähäliikenteisten yleisten teiden liikennemäärien kehitystä 
kolmeen luokkaan jaettuna,  on  alhaisempien liikennemäärien,  erityisesti luo-
kan  0  -  50  osuus, kasvanut  15  viime vuoden aikana  ja  liikennemääräluokan 

 101 -200  määrä vähentynyt  (kuva  2).  

Kuva  2.  Vähäliikenteisten  seutu-ja  yhdysteiden liikennemäärät  eri vuosina. 

Vähäliikenteisistä yleisistä teistä  74  %  ja  erittäin vähäliikenteisistä yleisistä 
teistä  92  %  on  sorapintaisia. Vähäliikenteisten sorapintaisten  yleisten teiden 
määrä  on  pysynyt lähes muuttumattomana  ja  erittäin vähäliikenteisten sora- 
teiden määrä  on  lähes kaksinkertaistunut vuosina  1995  -  2005  (kuva  3,  kuva  
4).  
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•  Päällystetyt tiet,  KVL ̂   200  • Soratiet, KyL ̂   200 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

0  
1.1.1990 	1.1.1995 	1.1.2000 	1.1.2005 

Kuva  3.  Vähälilkenteiset sorapintaiset  ja  päällystetyt seutu-ja  yhdystiet  eri vuosina. 
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Kuva  4.  Erittäin vähäliikenteiset sorapintaiset  ja  päällystetyt seutu-  ja  yhdystiet  eri 
vuosina.  

3.1.3  Vähäliikenteiset yhdystiet tiepiireittäin  

Määrällisesti eniten vähäliikenteisiä yhdysteitä  on  Oulun tiepiirissä,  5 838 km 
 ja  suhteellisesti eniten  Savo -Karjalassa,  51  %  kaikista tiepiirin yleisistä teistä 
 (kuva  5).  Määrällisesti  ja  suhteellisesti vähiten tällaisia teitä  on  Uudenmaan 

tiepiirin alueella,  981 km  ja  21  %  kaikista tiepiirin yleisistä teistä.  
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Taulukko  2.  Vähäliikenteiset yhdystiet tiepiireittäin (KVL 	200  ajon./vrk)  1.1.2005. 
/19/  

Tiepiiri 

Päällystetyt  
tiet  [km] 

____________ 

Soratiet  
[km] 

_________ 

Yhteensä 
[km] 

 ______________  

Osuus kaikista 
tiepiirin  yleisis - 

tä  teistä  [%J  

Uusimaa  302 679 981 21 
Turku 739 1 909 2 648 33  
Kaakkois -Suomi 825 3 376 4 201 47  
Häme  1133 2808 3941 41 
Savo -Karjala  883 4827 5710 51  
Keski -Suomi 328 2 036 2 364 45 
Vaasa 800 2449 3249 37 
Oulu 1 596 4 242 5 838 46  
Lappi  1198 2732 3930 43 
Koko  maa  7 804 25 057 32 861 42  

Kuva  5.  Vähäliikenteiset yhdystiet päällysteittäin  ja  tiepiireittäin  1.1.2005. /19/  

Erittäin vähäliikenteisiä yhdysteitä (KVL 	50  ajon./vrk)  on  yhteensä  5 907 
km,  joka  on 18  %  kaikista vähäliikenteistä yhdysteistä. Erittäin vähäliikenteis

-ten  yhdysteiden kokonaispituudesta  60  %  on Savo-Karjalan, Oulun  ja  Lapin 
 tiepiireissä  (kuva  6,  taulukko  3).  Kun tarkastellaan erittäin vähäliikenteisten 

teiden pituuden suhdetta tiepiirin yleisten teiden kokonaispituuteen,  on  näis-
sä kolmessa tiepiirissä myös suhteellisesti enemmän erittäin vähäliikenteisiä 
yhdysteitä kuin muissa tiepiireissä. Huomattavan vähän erittäin vähäliiken-
teisiä yhdysteitä  on  Uudenmaan tiepiirin alueella, ainoastaan  70 km.  Uu-
denmaan tiepiirin lisäksi Turun  ja  Vaasan tiepiireissä erittäin vähäliikenteisiä 
yhdysteitä  on  tiepiirien  yleisten teiden kokonaispituuteen verrattuna suhteel-
lisesti vähemmän kuin muissa tiepiireissä. 
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Taulukko  3.  Erittäin vähäliikenteiset yhdystiet  tie  piireittäin (KVL ̂   50  ajon./vrk) 
 1.1.2005  (tierekisten).  

Tiepiiri 

Päällystetyt 
tiet  [km] 

____________ 

Soratiet  
[km] 

_________ 

Yhteensä 
[km]  

______________  

Osuus kaikista 
tiepiirin yleisis- 

tä  teistä  [%]  
Uusimaa  8 62 70 2 
Turku 38 217 254 3  
Kaakkois -Suomi 34 540 575 6  
Häme  50 632 681 7 
Savo-Karjala  43 1 036 1079 10  
Keski -Suomi 12 356 368 7 
Vaasa 17 319 336 4 
Oulu 95 1167 1262 10  
Lappi  168 1114 1282 14 
Koko  maa  465 5 442 5907 8  

Kuva  6.  Erittäin vähäliikenteiset yhdystiet (KVL ̂   50  ajon./vrk) päällysteittäin  ja  tiepii-
reittäin  1.1.2005  (tierekisten).  

Kun jaetaan  vähäliikenteiset yhdystiet  neljään eri  liikennemääräluokkaan, 
 huomataan, että  kokonaispituudet tiepiireittäin  ja koko  maassa ovat lähes 

samat  liikennemääräluokissa  51  -  100  ajon./vrk  ja  101  -  200  ajon./vrk.  Näi-
den kanden luokan osuus kaikista vähäliikenteisistä  yhdysteistä  on  noin  82  
%. Liikennemääräluokkaan  0  -  30  ajon./vrk  sijoittuu noin  4  %  (1 500 km)  kai-
kista vähäliikenteisistä  yhdysteistä.  Eniten  alhaisimman liikennemääräluokan 
yhdystiestöä  on Lapin  tiepiirissä  ja  vähiten Uudenmaan, Turun  ja  Vaasan 

 tiepiireissä.  Luokassa  31  -  50  ajon.fvrk yhdysteitä  on  muita  tiepiirejä  enem-
män Oulun,  Savo-Karjalan  ja  Lapin  tiepiireissä.  Erityisesti  vähäliikenteisim

-pien  teiden  liikennemäärätiedot  ovat epätarkkoja. Siksi taulukon  4  tietoja  on 
 syytä tarkastella  vain  suuntaa  antavina. 
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Taulukko  4.  Vähäliikenteisten yhdys  teiden (KVL ̂   200  ajon./vrk)  pituuksien jakautu-
minen liikennemääräluokkiin  1.1.2005  (tierekisteri). 

Tiepiiri  

KVL _______  _______ _______ __________ 

0-30 
ajon.lvrk 

[km] 

31-50 
ajonjvrk 

[km] 

51 -1 00 
ajon./vrk 

[km] 

101-200  
ajon./vrk 

[km] 

Yhteensä  
^  200 

 ajon./vrk 

[km]  
Uusimaa  5 65 363 548 981 
Turku 21 233 1145 1 248 2648  
Kaakkois-Suomi 91 484 1 928 1 698 4 200  
Häme  131 550 1 610 1 650 3941 
Savo-Karjala  233 846 2462 2169 5710  
Keski -Suomi 65 303 1 045 951 2 364 
Vaasa 31 305 1171 1742 3249 
Oulu 378 884 2 280 2 296 5 838  
Lappi  509 773 1495 1154 3930 
Koko  maa  1 464 4 443 13 498 13 456 32 861  

U Turku KaS  Häme  SK 	KeS Vaasa Oulu  Lappi 

Kuva  7.  Erittäin vähäliikenteiset yhdystiet (KVL  50  ajon./vrk) tiepiireittäin jaoteltuna 
 kahteen liikennemääräluokkaan.  
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3.1.4  Vähäliikenteisten  yleisten teiden palvelutaso 

Yleisen tieverkon laajuus  

Yleisen tieverkon  kattavuus  on  aluerakenteeseen  nähden  varsin  hyvä. Ver-
kon  kokonaislaajuutta  ei siinä mielessä ole tarpeen lisätä. 

Alue-  ja  elinkeinorakenteen sekä työmarkkinoiden muutokset näkyvät  haja - 
asutusalueen  alempiluokkaisten  teiden ennestäänkin  pienien liikennemääri

-en  vähenemisenä erityisesti  väestöään menettävillä  alueilla.  On  ilmeistä, et-
tä joidenkin  vähäliikenteisimpien tieosuuksien  merkitys yleisenä tienä  on  ky-
seenalainen. Toisaalta  tieyhteyksien  merkitys ihmisten  jokapäiväisten  toimin-
tojen hoitamisessa  on  kasvanut palvelujen  vähetessä  ja  keskittyessä  ja  maa- 
ja  metsätalouden usein  raskaille kuljetuksille alempiluokkaiset  tiet ovat edel-
leen elintärkeitä. Siksi saattaa olla perusteltua, että yleiseltä tieltä  edellytet-
tävät liikennemäärät  voivat joissakin tapauksissa olla suhteellisen pieniä. 
Kuitenkin  vähäliikenteisiä  yleisiä teitä pitäisi pystyä hoitamaan  ja  ylläpitä-
mään nykyistä  taloudellisemmin  turvaten silti välttämätön liikkuminen  ja  kul-
jetukset. 

Päivittäinen liikennöitävyys 

Vähäliikenteisen  tiestön palvelutason merkittävin tekijä  on  päivittäinen  liiken-
nöitävyys,  jota  pidetään yllä hoidon toimenpitein. Hoidon laatutason ohjaa

-miseksi  on  laadittu yhtenäiset  talvihoidon toimintalinjat  koko  maahan. Vai-
kuttaa siltä, että  alempiluokkaisia  teitä hoidettiin aikaisemmin monin paikoin 
nykyisiä  laatutasovaatimuksia  paremmin, mikä osaltaan  on  nähtävissä tien-
käyttäjien  tyytymättömyytenä  ko.  teiden laatuun valtakunnallisten tutkimus-
ten mukaan. 

Yleiset tiet jaetaan  liikennemäärän  ja  toiminnallisen luokan perusteella vii-
teen  talvihoitoluokkaan,  jotka ovat  Is, I,  Ib,  Ilja  Ill.  Taajamissa käytetään  lb 

 luokan sijasta luokkaa  TIb. Luokituksessa  Is -luokka  on  palvelutasoltaan kor-
kein  ja  111 -luokka  alin.  Vähäliikenteiset yhdystiet  kuuluvat palvelutasoltaan 
alimpaan  hoitotuokkaan  Ill. Tien  talvihoitoluokkaa  voidaan muuttaa,  jos  tien 

 merkittävyys  vaatii palvelutason nostoa. Esimerkiksi säännöllinen linja- 
autoliikenne voi nostaa tien merkittävyyttä.  1.1.2005  vähäliikenteisistä  yh-
dysteistä  kuului  lll -luokkaan  32 219 km (98  %). Talvihoitoluokkaan  Il  kuuluu 

 636 km.  

Suurin ero  talvihoidon laatuvaatimuksissa  luokkien Ilja  Ill  välillä  on  hiekoi-
tuksen toimenpideajoissa  ja  aurauksessa. Ajoradan kitkalle  ei ole asetettu 

 normaaliarvoa  tai  kitkavaatimusta luokissa  Il ja  Ill,  vaan normaali kitka  on 
 liikenteen tarpeiden mukainen.  Linjahiekoituksen toimenpidealka  "liikenteen 

tarpeiden mukaisesta"  alittumisesta  on 11 -luokassa  6  tuntia  ja  111 -luokassa  8 
 tuntia.  Aurauksessa maksimilumisyvyys  on 11 -luokassa  8  senttimetriä  ja  toi

-menpideaika  4  tuntia,  111 -luokassa vastaavat arvot ovat  10  senttimetriä  ja  6 
 tuntia. Erot ovat käytännössä aika pieniä.  
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Vähäliikenteisten  teiden kunto 

Päällystettyjen  yleisten teiden kunto heikkeni selvästi vuosina  1998  -  2001. 
 Ongelmia oli erityisesti vähäliikenteisillä seutu-  ja  yhdysteillä.  Vuonna  2002 

 kunnon heikkeneminen saatiin kuitenkin pysäytettyä  50  miljoonan euron  Ii
-sämäärärahan  ansiosta. Kaikkiaan huonokuntoisia päällystettyjä teitä vuon-

na  2002  oli  5 775 km,  joista vähäliikenteisiä seutu-  ja  yhdysteitä  oli  4 574 km 
(79  %).  Kun vähäliikenteisiä päällystettyjä seutu-  ja  yhdysteitä  oli yhteensä 
noin  9 500 km,  oli niistä siis lähes puolet huonokuntoisia. Vuosien  2002  - 

 2004  aikaisempaa suurempien päällystysmäärien vuoksi alemman tieverkon 
tasaisuudet ovat keskimäärin parantuneet. Päällystettyjen teiden, joiden KVL 
<  350  ajon./vrk,  keskimääräinen vauriosumma  on  pienentynyt vuodesta 

 2002  selvästi.  /7/, /5/, /6/  

Sorateiden  kuntoa tarkastellaan yleensä pintakunnon  ja  kelirikkoisuuden 
(runkokelirikko)  avulla. Pintakunto vaikuttaa suoraan tienkäyttäjään.  Se  arvi-
oidaan silmämääräisesti tasaisuuden, kiinteyden (irtoaineksen määrän)  ja 

 pölyämisen  perusteella. Pintakuntoa  on  mitattu nykyisellä tavalla säännölli-
sesti vuodesta  2001  alkaen.  Vain  osa  yleisistä sorateistä inventoidaan vuo-
sittain. Pintakunnon luokitus  on 5-portainen;  1 on  erittäin huono,  2  huono,  3 

 tyydyttävä,  4  hyvä  ja  5  erittäin hyvä. Yleisten sorapintaisten teiden pintakun
-non  keskimääräinen arvosana  on  vuosina  2001  -  2004  vaihdellut välillä  3,28 

 -  3,44.  Sorateiden pintakunto  on  siten pääosin tyydyttävä. Palvelutasoltaan 
erittäin hyviä oli noin  1  %,  hyviä  30  -  40  %,  tyydyttäviä  50  -  60  %,  huonoja 
noin  3  %  ja  erittäin huonoja  vain  noin  0,5 %o  sorateistä.  Sorateitä yleisistä 
teistä  on  noin  27 600 km,  joista vähäliikenteisiä kaikkiaan noin  25 400 km 
(92  %)ja  vähäliikenteisiä yhdysteitä  noin  25 100 km (91 %)./6!, /5! 

Tien  kelirikkoisuutta  kuvataan runkokelirikkoisten teiden määrällä  ja  painora-
joitettujen  teiden määrällä. Runkokelirikko inventoidaan silmämääräisesti jo-
ka kevät  koko  soratieverkolla. Sääolosuhteilla  on  suuri vaikutus runkokeliri

-kon  esiintymiseen  ja  vuosittaiset vaihtelut kelirikon määrissä voivat olla suu-
ria (taulukko  5).  Runkokelirikkoa  kuvaa siksi vuosittaista lukua paremmin vii-
den vuoden iukuva  summa.  Summasta poistetaan päällekkäisyydet  ja  koh-
dat, jotka  on  inventoinnin  jälkeen korjattu. Vuosina  2000  -  2004  inventoidun 
runkokelirikon yhteispituus  oli noin  1 800 km.  Viisivuotisjaksosta  1996  -  2000 

 alkaen runkokelirikon yhteispituus  on  vähentynyt  varsin  tasaisesti niin, että 
vuosien  2000  -  2004  runkokelirikon  määrä  on  lähes  50  %  pienempi kuin 
vuosien  1996-2000  runkokelirikon  määrä.  /6!  

Taulukko  5. Inventoidut runkokelirikkopit  uudet  ja  kelirikon aiheuttamat painorajoituk
-set. /9/, /16/ 

Vuosi  
lnventoitu runkokelirikko  

[km]  
Kelirikon aiheuttamat  lii- 

kennerajoitukset  [km] 

1998 1194 4291 
1999 876 3759 
2000 949 3 174 

2001 1 000 3 229 
2002 464 1 327 
2003 252 809  
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Kelirikon aiheuttamia painorajoituksia  on  ollut vuosista  1998  -  2003  eniten 
vuonna  1998,  jolloin painorajoitettua tiestöä oli  5,9  %  koko  yleisestä tiestös

-ta.  Vähiten kelirikon painorajoituksia oli vuonna  2003,  noini %  koko  yleises-
tä tiestöstä. Vuoden  2004  yleisten teiden kelirikko oli helppo vuoden  2003 

 tavoin. Vuonna  2004  painorajoitettuja  teitä oli maassamme  864 km /10!.  
Painorajoitetuissa teissä  on  mukana myös päällystettyjä teitä  (SOP,  PAB), 

 joskin pääosa painorajoitetuista teistä  on  sorateitä. 

Siltojen kunto 

Siltojen kuntoa seurataan yleistarkastuksilla, jotka tehdään sillalle keskimää-
rin  5  -  6  vuoden välein.  Sillan  kunnon tunnuslukuina käytetään kuntoarviota, 
laskettua yleiskuntoa  ja  vauriopistesummaa. 

Sillantarkastaja  antaa sillalle yleiskuntoarvion  ja  rakenneosakohtaiset  kunto- 
arviot asteikolla: 
- 	0  =  Uuden veroinen 
- 	1  =  Hyvä (normaalia kulumista) 
- 	2  Välttävä (korjaus vielä lykättävissä) 
- 	3  =  Huono (laitettava korjausohjelmaan) 
- 	4  =  Erittäin huono (korjattava viipymättä). 

Rakenneosakohtaisten kuntoarvioiden painotettuna keskiarvona  saadaan 
sillalle laskettu yleiskunto, joka esitetään asteikolla: 
- 	0,00  -  0,50  =  Erittäin hyvä 
- 	0,51  -  1,25  =  Hyvä 
- 	1,26  -  2,25  =  Tyydyttävä 
- 	2,26  -  3,00  =  Huono 
- 	3,01  -  4,00  =  Erittäin huono. 

Siltojen kunto  on  heikentynyt kymmenen viimeisen vuoden aikana  koko 
 maassa kaikilla kolmella tunnusluvulla mitattuna. Vähäliikenteisten teiden 

(KVL <  200  ajon./vrk)  sillat, joita  on  noin  45  %  kaikista yleisten teiden sillois-
ta/22!, ovat huonommassa kunnossa kuin vilkasliikenteisten teiden sillat. 
Vähäliikenteisillä yleisillä teillä  on  noin  500  huonokuntoista siltaa. Vuonna 

 2004  lasketun yleiskunnon keskiarvot teillä, joiden KVL <  350  ajon./vrk  oli 
 1,29  (tyydyttävä), kun taas kaikkein vilkasliikenteisimpien teiden (KVL > 
 6 000  ajon./vrk)  lasketun yleiskunnon keskiarvo oli  0,99  (hyvä). Huono-  ja 

 erittäin huonokuntoisten siltojen lukumäärä  on  kasvanut muilla teillä, kun 
taas pääteillä niiden määrä ei ole juurikaan muuttunut.  /6!, /22/ 

Tien käyttäjätyytyvä  syys  

Tiehallinto  tekee vuosittain tutkimuksia tienkäyttäjien tyytyväisyydestä tienpi-
toon talvella  ja  kesällä. Niissä kerätään tiepiirikohtaisesti tietoa raskaan lii-
kenteen  ja  yksityishenkilöiden tyytyväisyydestä pääteiden (valta-  ja  kantatiet) 

 ja  muiden teiden (seutu-  ja  yhdystiet)  hoitoon sekä hoidon  osa-alueisiin. Li-
säksi selvitetään, kuinka tärkeänä vastaajat pitävät hoidon  osa -alueita. Ke-
sätutkimuksen  osa -alueita ovat päällystetyt tiet  ja  soratiet  sekä talvitutkimuk

-sen  liukkauden torjunta,  lumen  auraus  ja  tienpinnan  tasaisuus. 
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Tähän  on  koottu tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksista tietoa seutu-  ja  yhdys
-teistä eli muista teistä kuin pääteistä. Seutu-  ja  yhdysteitä  on  noin  64 900 

km,  joista vähäliikenteisiä teitä kaikkiaan noin  34 400 km (53  %)  ja  vähälii-
kenteisiä yhdysteitä  on  noin  32 900 km (51  %).  Muita teitä koskevat tulokset 
kuvaavat siten melko hyvin myös vähäliikenteisiä seutu-  ja  yhdysteitä.  Sora-
teitä yleisistä teistä  on  noin  27 600 km,  joista vähäliikenteisiä kaikkiaan noin  
25 400 km (92  %)  ja  vähäliikenteisiä yhdysteitä  noin  25 100 km (91  %).  So-
rateitä koskevat tulokset kuvaavat siis erittäin hyvin vähäliikenteisiä sorapin-
taisia seutu -ja  yhdysteitä. 

Tienkäyttäjätyytyväisyyden  trendiä analysoidaan yksityishenkilöiden osalta 
vuodesta  1999  alkaen. Raskaan liikenteen osalta tietoja  on  saatavissa vuo-
desta  2001  lähtien. Lisäksi tarkastellaan tarkemmin kesän  2004  ja talven  
2005  tuloksia. 

Trendit  1999- 

Raskaan liikenteen edustajat ovat yksityishenkilöitä tyytymättömämpiä mui-
den teiden talvihoitoon  sen  kaikilla  osa -alueilla  (kuva  8).  Ero yksityishenkilöi

-hin  verrattuna  on  pysynyt vuosittain lähes samana lukuun ottamatta auraus
-ta,  jossa ero  on  talven  2005  tutkimuksessa kaventunut. Yksityishenkilöiden 

tyytyväisyys  lumen  auraukseen  vuosina  1999  -  2005 on  pysynyt lähes sa-
mana. Tyytyväisyys liukkauden torjuntaan näyttää olevan lisääntymässä 
vuosien  2004  ja  2005  tulosten perusteella. Huonoimman arvosanan tienkäyt-
täjät antavat tienpinnan tasaisuudelle. 

Liukkauden torjunta  Lumen  auraus  

5 	---- ----,  5 	---------- -------. ------------------------------- 

2,99 2,95 	2,83 	2,81 	270 	2,83 	®  3,05 	3,02 	2,98 	2,97 	2,92 	3.06 

3 	.—.-- 
2 

. 	.- 	• -.---  

2,34 	2,40 	2.30 	2.35 	
2,71 

3 	------------_. ---- 
2 	- 	2,59 	2,53 	2,53 	2,52 	

2.85 

1  1 	 --_________________  -  
1999 2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005 1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005  

--i-- Raskas  liikenne —.--Yksityishenkilöt  -..-  Raskas  liikenne  

Tienpinnan  tasaisuus  

-------- Keskiarvottalvina  1999-2005 

2,73 	2.63 	2 	
2,85  Asteikko  1 - 5 

1 	huonoin arvo  
2 2,39 	2,25 	2.25 	

2,54 5  paras  arvo  

1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 	2005  

—_Yksityishenkilöt  ---s—  Raskas  liikenne  

Kuva  8.  Tienkäyttäjätyytyväisyys  muiden teiden  talvihoitoon./2/,  /14/  
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Raskaan liikenteen edustajat vaikuttavat yksityishenkilöitä  tyytymättömäm
-miltä myös kaikkiin  kesähoidon  osa-alueisiin  (kuva  9).  Yksityishenkilöt ovat 

kaikkina vuosina olleet melko tyytyväisiä  sorateiden  kuntoon kesällä  ja  sel-
västi  tyytymättömämpiä sorateiden  kuntoon keväällä. Yksityishenkilöiden 
tyytyväisyys  päällysteiden  kuntoon  on  noussut pienen  notkanduksen  jälkeen 
samalle tasolle kuin  se  oli vuonna  1999.  Raskaan liikenteen tyytyväisyys 

 päällysteiden  kuntoon  on  kasvusuunnassa.  Tyytyväisyys  on  lisääntynyt 
myös  sorateiden  kuntoon keväällä, mikä saattaa olla seurausta hyvistä  sää- 
olosuhteista  johtuneista  poikkeuksellisen vähäisistä  kelirikoista. 

Sorateiden  kunto keväällä Sorateiden  kunto kesällä  

5 

4 4 
3,08 	3,03 	3,04 	3,08 	3.01 	3,03 

2,33 	2,35 	2,28 	2,32 	2,31 	
2,66  • 	 S S 	S 	 S 	—S  

2 
'  

2,47 2 
2,82 	2,88 	2,80 	2,77 

1 
1,98 	2,20 	2,16 

t'- 	 ,-  

1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004 

—.—Yksitylshenkilöt -.-  Raskas  liikenne 

1 
1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004  

-.-- Vksityishenkilät  -.----Raskas  liikenne 

Räällysteiden  kunto  

I  Keskiarvot  kesinä  1999 -2004 
4 

2,92 	2,91 	2.82 	2,71 	2,75 	2,93  Asteikko  1  -  5 
1 	huonoin arvo  

2 2,41 	2.43 	2,52 	2,71 
5  paras  arvo  

1999 	2000 	2001 	2002 	2003 	2004  

—..—Vksltyishenkilät 	-u---  Raskas  liikenne  

Kuva  9. Tienkäyttäjätyytyväisyyden  trendi muiden teiden  kesähoidossa.  Ill, 
/13/  

Kesä  2004 

Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa  selvitetään tyytyväisyyden lisäksi sitä, 
kuinka tärkeänä vastaajat pitävät hoidon eri  osa -alueita. Sekä yksityishenki-
löt että raskaan liikenteen edustajat pitivät tärkeinä  sorateiden  kuntoa ke-
väällä  ja  kesällä sekä muiden teiden  päällysteiden  kuntoa (taulukko  6).  Ras-
kaan liikenteen edustajat pitivät kuitenkin kaikkia  kesähoidon  osa -alueita 
selvästi tärkeämpinä kuin yksityishenkilöt. 

Taulukko  6. Kesähoidon  osa-alueiden tärkeys tienkäyttäjille muilla teillä kesällä  
2004. /13/  

Asia  
Tärkeänä pitävien osuus  L%] 

Yksityishenkilät  Raskaan liikenteen edustajat  

Sorateiden  kunto keväällä  70 80  

Sorateiden  kunto kesällä  73 82  
Päällysteiden  kunto (muut tiet)  80 87  
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Vain  kolmannes  yksityishenkilöistä  oli kokonaisuudessaan tyytyväisiä mui-
den teiden kuntoon kesällä  2004.  Raskaan liikenteen edustajista tyytyväisiä 
oli puolet (taulukko  7).  Kuitenkin raskaan liikenteen edustajista myös tyyty-
mättömiä oli yli  40  %.  Sekä yksityishenkilöt  (39  %)  että raskaan liikenteen 
edustajat  (50  %)  olivat tyytymättömiä  sorateiden  kuntoon keväällä. Noin  40 

 %  raskaan liikenteen edustajista oli lisäksi tyytymättömiä  sorateiden  kuntoon 
kesällä  ja päällysteiden  kuntoon muilla teillä. 

Taulukko  7.  Tyytyväisyys muun tiestön kuntoon  ja  kesähoidon  osa-alueisiin kesällä  
2004. /13/  

Asia 

Yksityishenkilöt Raskaan liiknteen edustajat 
tyytyväiset 

[%] 
tyytymättömät 

L%j 
tyytyväiset 

[%] 
tyytymättömät  

[%] 

(leisten  teiden tila  ja  kunto 
kokonaisuudessaan kesä- 
kaudella  62 14 48 19  
Muiden teiden kunto kulu-
neena kesänä  32 28 54 42 

Sorateiden  kunto keväällä  17 39 14 50 

Sorateiden  kunto kesällä  31 25 26 37 
Päällysteiden  kunto (muut 
tiet)  29 30 20 41  

Tutkimuksessa esitetään  kehittämiskohteiksi  sellaisia teiden kuntoon  ja  hoi-
toon liittyviä alueita, joita pidetään tärkeinä, mutta joihin ei olla tyytyväisiä. 
Kesän  2004  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus  nosti tällaisiksi  kehittämiskoh-
teiksi  erityisesti raskaan liikenteen osalta  sorateiden  kunnon keväällä  ja  ke-
sällä sekä  päällysteiden  kunnon muilla teillä. Muita  kehittämiskohteita  tutki-
muksessa ei esitetty.  (Tienkäyttäjätyytyväisyys-tutkimus kesä  2004)  

Talvi  2005  

Sekä yksityishenkilöt että raskaan liikenteen edustajat pitivät muiden teiden 
 talvihoidon  osa-alueita tärkeinä (taulukko  8). Lumen  aurausta  muilla teillä 

pidettiin muita  talvihoidon  osa-alueita tärkeämpänä. Sitä piti tärkeänä yksi
-tyishenkilöistä  89  %  ja  raskaan liikenteen edustajista  79  %.  

Taulukko  8.  Talvi hoidon  osa-alueiden tärkeys  tienkäyttäjille  muilla teillä talvella  
2005. /14/  

Asia  
Tärkeänä 	itävien osuus  [%]  

Yksityishenkilöt Raskaan liikenteen edustajat  

Lumen auraus  muilla teillä  89 79  

Tienpinnan  tasaisuus muilla teillä  74 71  

Liukkauden torjunta muilla teillä  73 74  
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Talvella  2005  raskaan liikenteen edustajista lähes puolet oli tyytymättömiä 
niin muiden teiden talvihoitoon kokonaisuudessaan kuin  sen osa-alueisiin, 
erityisesti tienpinnan tasaisuuteen  ja  liukkauden torjuntaan (taulukko  9).  Tyy-
tyväinen talvihoitoon kokonaisuudessaan oli  vain  joka viides raskaan liiken-
teen edustaja. Muiden teiden talvihoitoon tyytyväisiä oli kolmannes yksityis- 
henkilöistä  ja  vastaavasti tyytymättömiä saman verran. 

Taulukko  9.  Tyytyväisyys muiden teiden (seutu-  ja  yhdysteiden)  tiestön kuntoon  ja 
 talvihoitoon  talvella  2005. /14/  

Yksityishenkilöt Raskaan liikenteen edustajat 
tyytyväiset 

[%]  
tyytymättömät 

[%J  
tyytyväiset  

[%]  
tyytymättämät  

L%]  Asia  

Yleisten teiden tila  ja  
kunto kokonaisuudes- 
saan talvikaudella  51 18 38 28  
Muiden teiden hoito ku- 
luneena talvena  29 29 20 45 

Lumen  auraus  muilla 
eillä  38 29 29 40  
Eienpinnan  tasaisuus 
muilla teillä  26 34 22 53  
Liukkauden torjunta 
muilla teillä  36 26 25 47  

Ensisijaisiksi kehittämisalueiksi  talven  2005  tutkimuksessa nousivat muiden 
teiden osalta  lumen  auraus, tienpinnan  tasaisuus (erityisesti yksityishenkilöt) 
sekä liukkauden torjunta. Muilla teillä siis kaikkia talvihoidon  osa-alueita pi-
dettiin tärkeinä, mutta niihin ei oltu tyytyväisiä. Muita kehittämiskohteita  tal-
ven  2005  tutkimuksessa olivat tienpinnan tasaisuus pääteillä sekä  lumen au -
rausja  liukkauden torjunta jalankulku -ja  pyöräteillä.  /14/  

Kuntakysely  2005  

Tienkäyttäjien arvioita vähäliikenteisten yleisten teiden laadusta saatiin myös 
Tiehallinnon keväällä  2005  teettämästä kuntakyselystä.  Tutkimuksella selvi-
tettiin  mm.  kuntien yksityisteiden avustuskäytäntöjä, teiden kuntoa  ja  laatua 
sekä tienpidon ongelmia  ja  tienpidon  kehittämiseen liittyviä asioita. Kysely 
lähetettiin kaikkiin  Manner-Suomen kuntiin, joissa siihen vastasivat kuntien 
yksityistieasioita hoitavat henkilöt. Kyselyyn vastasi  163  kuntaa  (39  %  kun-
nista). 

Kuntakyselyyn  vastanneiden kuntien edustajat pitivät vähäliikenteisten yleis-
ten teiden kesä-  ja  talvikunnossapidon  laatua kuntiensa alueella pääosin 
tyydyttävänä mutta kuitenkin  40  %  vastaajista piti laatua välttävänä  tai  huo-
nona  (kuva  10). Vain  hiukan yli  10  %  vastaajista piti kesä-  ja  talvikunnossa

-pidon laatua hyvänä  tai  erittäin hyvänä. Kesäkunnossapidon laatua pidettiin 
kokonaisuudessaan jonkin verran parempana kuin talvikunnossapidon laa-
tua. Pohjois-Suomen  (Lapin  ja  Oulun tiepiirien) kuntien edustajat pitivät mui-
den alueiden edustajia useammin talvikunnossapidon laatua hyvänä  ja  ke-
säkunnossapidon  laatua välttävänä. 
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Kuntakyselyssä kesäkunnossapidon kokonaisarvosanaksi  tuli  2,68  ja  talvi
-kunnossapidon  2,59.  Arvosanat ovat lähes samat kuin raskaan liikenteen 

kuljettajien arviot mutta selvästi huonommat kuin yksityishenkilöiden antamat 
arvosanat  Tiehatlinnon  valtakunnallisessa  tyytyväisyystutkimuksessa.  Tie- 
hallinnon kesällä  2004  teettämässä  tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa 

 raskaan liikenteen edustajat antoivat muiden teiden kunnon  arvosanaksi 
 2,65  ja  yksityishenkilöt  3,00.  Vastaavasti  talven  2005 tyytyväisyystutkimuk

-sessa  oli raskaan liikenteen kuljettajien arvio muiden teiden  talvihoidosta 
 2,61  ja  yksityishenkilöiden  2,94.  

Kuntien edustajista pääosa  (63 %)  oli sitä mieltä, että  vähäliikenteisten  yleis-
ten teiden laatutaso kunnan alueella  on  liian alhainen,  ja  sitä pitäisi nostaa. 

 Alhaisimpina  laatutasoa pitivät Itä-Suomen  (Savo -Karjalan  ja  Kaakkois- 
Suomen  tiepiirien)  kuntien edustajat, joista  79 %  piti tasoa liian alhaisena. 
Pohjois-Suomen  (Lapin  ja  Oulun  tiepiirien)  kuntien edustajista  44 %  piti laa-
tutasoa sopivana.  

Kuva  10.  Kuntien edustajien arvioiden jakautuminen vähäliikenteisten yleisten teiden 
talvi-ja  kesäkunnossapidon  laadusta kuntiensa alueilla.  

3.1.5  Kunnossapitokustannukset 

Vähäliikenteisten  teiden hoidon, ylläpidon  ja  korvausinvestointien  kustan-
nuksia  on  selvitetty  Tiehallinnon  toimesta  /4/. Kustannustiedot on  arvioitu 
vuosina  2001 - 2003 kilpailutettujen alueurakoiden  sekä vuosina  2002 - 2003 
kilpailutettujen erillisurakoiden hintatietojen  perusteella.  

Laskettuja kilometrikohtaisia vuosikustannuksia  voidaan pitää vuosittain tois-
tuvien toimenpiteiden osalta melko  tarkkoina.  Tällaisia ovat useimmat hoito- 
työt. Harvemmin toistuvien toimenpiteiden  kestoiät  ja  työkierrot  voivat vaih-
della huomattavasti. Siksi esimerkiksi  uudelleenpäällystämisen  tai soratien 
runkokelirikkokorjausten vuosikustannusten  arviointi  on  hankalaa. Esitetyt 
ylläpito-  ja  korvausinvestointikustannukset  ovat suuntaa antavia, mutta suu-
ruusluokaltaan oikeita.  
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Taulukosta  10  ilmenevät vähäliikenteisten teiden hoidon, ylläpidon  ja korva
-usinvestointien  vuosittaiset kilometrikustannukset. 

Taulukko  10. Vähäliikenteisten  teiden (seutu-  ja yhdystiet KVL ̂   200 ajon./vrk)  kun
-nossapidon  vuosittaiset  kilometrikustannukset.  /4/ 

Euroa/km/vuosi ________ 
Pääl lystetyt  

Tuote  Soratiet  tiet Keskiarvo  
Talvihoito  589 747 640  
Liikenneympäristön  hoito  22 73 46  
Rakenteiden  ja  laitteiden hoito  15 115 62  
Sorateiden  hoito  940  -  490  
Hoito yhteensä  1 566 935 1 238  
Päällysteiden  ylläpito -  580 270  
Rakenteiden  ja  laitteiden ylläpito  263  -  142  
Korvausinvestoinnit  78 1150 580  
Ylläpito  ja korvausinvestoinnit  yhteensä  341 1 730 992  
Hoito, ylläpito  ja  korvaus-investoinnit  
yhteensa 1 907 _________ 2 665 _____________ 2 230  ___________ 

Vähäliikenteisten  teiden kunnossapidon vuosikustannuksiksi  on  saatu noin 
 2 200  euroa/km,  kun vastaava luku  koko  tieverkon kunnossapito- 

kustannusten osalta oli vuonna  2002  noin  5 200  euroa/km. Vähäliikenteisten 
sorateiden kunnossapitokustannukset  olivat vuonna  2002  noin  1 900  eu-
roa/km  ja  päällystettyjen  teiden noin  2 700  euroa/km. 

Sorateiden  hoitokustannukset ovat noin  1 600  euroa/km.  

Viime vuosina tehtyjen alueurakkatarjousten pohjalta voidaan arvioida, että 
urakoiden keston pidentäminen tulee laskemaan keskimääräisiä tiestön yllä-
pitokustannuksia,  sillä  pidemmissä urakoissa  keskimääräiset vuosikustan-
nukset olivat aihaisimmat.  On  kuitenkin epäselvää, koskeeko tämä kustan-
nusten alenema myös vähäliikenteistä tieverkkoa vai pelkästään päätiestöä. 
Selvittämättä  on  myös vielä  se,  tuleeko kustannusten väheneminen näky-
mään kunnossapidon määrässä  ja  laadussa. Tiehallinnon asettamien kun-
nossapitovaatimusten tulisi kuitenkin turvata  se,  että myös vähäliikenteinen 
tiestö pysyy sovitussa kunnossa. 

Taulukon  11  kustannustietojen  perusteella voidaan vähäliikenteisten teiden 
kunnossapidon kustannukset arvioida vuoden  2005  osalta seuraaviksi: 

- 	Hoito 	 48  milj.  euroa 
- 	Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit  24  milj.  euroa 
-  Yhteensä 	 72  milj.  euroa  

Vuonna  2005  koko  yleisen tieverkon hoitoon  ja  ylläpitoon  on  varattu rahaa 
seuraavasti: 

- 	Hoito 	 195,5  milj.  euroa 
- 	Ylläpito  ja  korvausinvestoinnit 	216,5  milj.  euroa 
-  Yhteensä 	 412  milj.  euroa 
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Kun tarkastellaan rahankäytön tehokkuutta  liikennesuoritteeseen  nähden, 
havaitaan, että  vähäliikenteisillä  teillä ylläpidon  yksikkökustannukset  ajettua 
kilometriä kohden ovat yli kolme kertaa suuremmat kuin yleisellä  tieverkolla 

 keskimäärin (taulukko  11).  Kun tarkastellaan hoidon  ja  ylläpidon kustannuk-
sia yhteensä,  on  vastaava suhdeluku viisi. 

Taulukko  11. Vähäliikenteisten  teiden hoidon  ja  ylläpidon rahankäytön tehokkuus 
 lükennesuoritteeseen  nähden yleisten teiden hoidon  ja  yllä pidon  ra-

hankäyttöön  verrattuna vuonna  2005.  

Tiet Pituus Liikenne- Hoito  +  Ylläpito Hoidon  +  Ylläpidon 
suorite  ylläpito ylläpidon rahoitus  I  

rahoitus  I  Liikenne- 
Liikenne- suorite 
suorite  

[km] [milj.autokm/v]  [milj. eu- [milj. eu- [sntlautokm] [sntlautokm] 
____________ ________ _______________ roalv] roalv] ______________ _____________  

Yleiset tiet  78168 33854 412 217 1,2 0,6  
Vähäliiken- 
teiset  yleiset  34 420 1 216 72 24 5,9 2.0  
tiet ________ _______________ _____________ _____________ ______________ _____________  

3.2  Yksityiset tiet  

3.2.1  Yksityisten teiden määrä 

Valtionapuun oikeutettuja  yksityisteitä  on  vuonna  2005  noin  51 800 km Tie- 
hallinnon  yksityistieavustusjärjestelmän  mukaan (taulukko  12,  kuva  11). On 

 kuitenkin huomioitava, että järjestelmän tiedot ovat osittain vanhentuneita. 
 Yksityisteiden  valtionavustuksia leikattiin vuonna  1996,  jonka jälkeen avus-

tuksia  on  voitu jakaa  vain  parantamiseen  ja  lossien  kunnossapitoon. Myös 
aikaisemmin tehdyt  valtioapu  päätökset lakkautettiin vuonna  1996.  Tiekuntien 
avustuskelpoisuuksia  on  tarkistettu  ja  tietoja viety  yksityistieavustusjärjes-
telmään  vuodesta  1997  lähtien, vaikkakaan tietoja ei ole järjestelmällisesti 

 päivitetty.  Eri  tiepiireissä  työ  on  edennyt omaan tahtiin käytettävissä olleiden 
resurssien puitteissa. 

Taulukko  12.  Valtiona puun oikeutetut  yksityistiet tiepiireittäin Tiehallinnon  yksityis
-tieavustusjärjestelmän  mukaan  31.1.2005.  

________________ 
Valtionapuun oikeutetut 

 yksityistiet 
Tiepiiri  Pituus  [km]  Tiekuntia [kpl]  
Uusimaa  3 662 1 309 
Turku 7013 2389  
Kaakkois -Suomi 8 503 2 145  
Häme  6315 2015 
Savo-Karjala  9 468 2 881  
Keski -Suomi 4 637 1192 
Vaasa 5 952 1 906 
Oulu 4 812 1 429  
Lappi  1 456 424  
Yhteensä  51 818 15690  
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Valtionapuun oikeutettuja  yksityisteitä  on  pituuden suhteen eniten Itä- 
Suomessa,  Savo-Karjalan  ja  Kaakkois-Suomen  tiepiireissä,  joissa valtion-
apuun oikeutettuja  yksityisteitä  on  yhteensä  17 971 km.  Määrä  on 35  %  kai-
kista maamme valtionapuun  oikeutetuista yksityisteistä. Tiekuntia  on  luku-
määrältään eniten  Savo-Karjalassa. Vähiten valtionapuun oikeutettuja yksi

-tyisteitä  on  pituudeltaan  ja  tiekuntien  määrältään  Lapin  tiepiirissä.  

Kuva  11.  Valtionapuun oikeutetut yksityistiet tiepiireittäin  31.1.2005. 

Tiehallinnon yksityistieavustusjärjestelmän  mukaan  valtionapukelpoiset  yksi
-tyistiet  ovat pääosin erittäin  vähäliikenteisiä.  64  %  teistä  on  sellaisia, joiden 

 liikennemäärä  on  alle  50  ajon./vrk  (taulukko  13).  

Taulukko  13. KVL  -aivot  50, 60, 80, 100, 130  ja  150 ajon./vrk  auttavat pituudetja %-
osuudet kaikista Tiehallinnon yksityistiea vustusjärjestelmän valtion-
apukelpoisista teistä. 

KVL -raja  
[ajon./vrkj  

Pituus,  koko  maa 
[km]  

%-osuus kaikista 
 yksityisteistä 

KVL<50  33521 64  
KVL<60  38154 73  
KVL<80  44131 85  
KVL<100  47322 91  
KVL<130  49489 95  
KVL<150  50337 96  
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Taulukko  14.  KVL  -arvot  50, 60, 80, 100, 130  ja  150  ajon./vrk  auttavat  kokonaistienpi-
tuudet tiepiireittäin Tiehallinnon yks ityistiea vustusjärjestelmän  mu-
kaan.  

KVL 	________ ________  ______ ________ 
<50 <60 <80 <100 <130 <150  

Tiepilri  J] •[J  [Jj  [km]  JJ  [J jJ_  .i!L .L!E!1 i!!BJ. E!!i. .L!!B1  
Uusimaa  729 1635 822 1905 980 2394 1075 2736 1136 2945 1187 3129 
Turku 1770 4439 1951 5124 2168 6053 2257 6433 2328 6735 2356 6844  

KaS  1814 6278 1949 7082 2081 7916 2141 8297 2170 8503 2182 8605  

Häme  1369 3542 1533 4141 1742 4997 1849 5471 1938 5889 1968 6027 

Savo-Karjala  2471 7047 2605 7796 2768 8729 2834 9193 2869 9378 2877 9407  
Keski-Suomi 943 3010 1022 3414 1107 3947 1145 4217 1180 4495 1192 4582 
Vaasa 1127 2909 1325 3559 1571 4516 1712 5079 1821 5528 1854 5645 

Oulu 1161 3526 1247 3908 1323 4273 1375 4546 1401 4647 1414 4722  

Lappi  3 35 25 397 07 4 49 4Th 69 4Th  Th76  

Koko  maa  11735 33521 12828 38154 14137 44131 14799 47322 15259 49489 15448 50337  

[kpl] tiekuntien  määrä,  [km]  pituus  

3.2.2 Yleiskuvaus  yksityisistä teistä 

Kuvaus perustuu Tiehallinnon vuonna  2005  teettämien tiekunta-  ja  kunta- 
kyselyjen tuloksiin sekä yksityistieavustusjärjestelmän tietoihin. Tiekunta-  ja 

 kuntakyselyjen  tulokset  on  esitetty yksityiskohtaisesti tämän työn taustara-
portissa. 

Tiekuntakyselyn  mukaan yksityisteiden varsilla  on  keskimäärin enemmän 
 loma-asuntoja kuin pysyviä asuntoja (taulukko  15).  Tiekunnan tien/teiden 

yhteispituus  on  keskimäärin  alle  4 km.  

Taulukko  15.  Valtiona  pukelpoisten yksityisteiden tiekuntien  taustatietoja.  /11/  

Taustatieto  
Keskimäärin  
koko  maassa  

Tiekunnan  osakkaiden lukumäärä  32  kpl  
Pysyviä asuntoja  tien/teiden  varrella  11  kpl  
Loma-asuntoja  tien/teiden  varrella  14  kpl 

Tiekunnan tien/teiden yhteispituus  3,8 km  
Tiekunnalla  on  hoitosopimus  kunnan 
kanssa  14  % 
Tiekunnan tiellä/teillä  on  muuta kuin osak-
kaiden liikennettä  58  % 

Yksityisteiden  merkitystä asumiselle  on  kuvattu tiekuntakyselyn tulosten  ja 
 tilastokeskuksen aineiston avulla. Kun tiekuntakyselyn lomamökkien määrät 

muutetaan vastaamaan  koko  maan tilannetta,  on  valtionapuun oikeutettujen 
teiden varsilla  220 000  lomamökkiä  (kuva  12).  Verrattuna esimerkiksi vuo-
delta  1998  olevaan selvitykseen 'Yksityiset tiet, selvitys avustusmuutosten 
vaikutuksista', näyttäisi pysyvän  loma-asutuksen määrä nousseen valtion-
apuun oikeutettujen yksityisteiden varsilla. 
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Kuva  12. Loma -asuntojen määrä valtionapuun oikeutetuilla yksityisteillä tiekunta-
kyselyn mukaan. 

Tiekuntakyselyn  mukaan palveluja  tai  yritystoimintaa  on  joka toisen tiekun-
nan tien/teiden vaikutusalueella, kun maataloutta ei huomioida. Tiekuntien 
teiden vaikutusalueista lähes  80  prosentilla  on  maatiloja.  Matkailuun  ja  vir-
kistykseen liittyviä palveluja oli noin joka kymmenennen tien vaikutusalueel-
la, samoin kuin maanottoalueita. 

Yksityisteiden  kunnon ei nähdä juurikaan haittaavan yritystoiminnan kehit-
tämistä  ja  lisääntymistä.  Vain 6  % tiekuntakyselyyn  vastanneista piti tien 
kuntoa yritystoiminnan kehittymisen esteenä. Vastaava luku kuntakyselyssä 
oli  8  %. Tiekuntien  edustajista  24  %  ja  kuntien edustajista  33  %  ei osannut 
ottaa kantaa kysymykseen. 

Keskimäärin  14  % tiekunnista  on  hoitosopimus  kunnan kanssa. Tiekunta-
kyselyn mukaan eniten hoitosopimuksia  on  Oulun  ja  Vaasan tiepiirin alueel-
la. Yksityistieavustusjärjestelman mukaan runsaasti hoitosopimuksia  on 

 myös  Lapin  tiepiirissä,  mikä ei kuitenkaan näkynyt tiekuntakyselyn tuloksis-
sa.  Se  johtuu siitä, että hoitosopimusteiden eli kuntien edustajat eivät vas-
tanneet  kovin  aktiivisesti kyselyyn  ja  lisäksi lähetettävien lomakkeiden mää-
rää hoitosopimuskuntiin rajoitettiin kuuteen  per  kunta. 
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Muuta kuin osakkaiden liikennettä  on  keskimäärin  58  %:lla tiekunnista.  Läpi-
kulkuliikennettä ei  tiekuntakyselyssä  kartoitettu. 

Vaikuttaa siltä, että  vilkkaimmat yksityistiet  ovat pitempiä kuin muut yksityis- 
tiet keskimäärin. Tämä johtunee osittain siitä, että tällaisiin  tiekuntiin  kuuluu 
usein useampia erillisiä teitä.  Vilkkaimmilla yksityisteillä  näyttäisi myös ole-
van muita  yksityisteitä  enemmän  hoitosopimuksia  kuntien kanssa.  

3.23  Yksityisten teiden kunnossapito  ja  parantaminen 

Yleisten teiden tapaista  hoitoluokitusta  ei ole käytössä  yksityisteillä. Tiehal
-into  tosin jakaa  valtionavustuskelpoiset  tiet neljään  kunnossapitoluokkaan 

valtionavustuksen  suuruuden  määrittelemiseksi.  Luokitus ei kuitenkaan ole 
tiettyyn  laatutasoon  velvoittava.  Yksityisteiden  kunnossapito-  ja  parantamis

-töihin  on  käytettävissä  Tiehallinnon  laatimia  ohjekortteja,  joilla toivotaan ole-
van laatua ohjaava vaikutus.  

Tiekuntakyselystä  saatiin tietoa siitä, mitä toimenpiteitä  tiekuntien  teillä to-
teutettiin vuosina  2002, 2003  ja  2004.  Alla  olevassa taulukossa tiedot  on  esi-
tetty  toimenpiteittäin prosenttina  vastanneista  tiekunnista.  Toimenpiteistä eri-
tyisen vähän esiintyi ojien  ja  rumpujen  talvikunnossapitoa  sekä  talvihöyläys

-tä.  Kesätöistä  ojien  ja  rumpujen  kunnostusta  oli tehty yllättävän vähän. Huo-
lestuttavaa  on,  että suuri määrä  tiekunnista  jätti ajanjaksolla  2002  -  2004  ko-
konaan tekemättä töitä, jotka tien kunnon säilymisen kannalta ovat ensi ar-
voisia  (kuva  13).  

Taulukko  16.  Kunnossa pitotoimenpiteiden toteutus tiekunnissa. 

Toimenpide  
Kyselyyn vastanneis- 
ta  tiekunnista  toimen- 

pidettä tehty  [%J  

Kesä  2002 2003 2004  
höyläys  44 42 41  
lanaus  88 87 87  
pölynsidonta  48 46 46  
päällysteiden  hoito  10 12 13  
vesakonraivaus  67 59 62  
niitto  77 75 75  
sorastus  80 75 78  
ojien kunnostus  42 39 38  
rumpujen 	kunnas-  
tus _______ 34 _______ 

37  
_______  

Talvi ______ ______ ______ 
aurausviitoitus  77 72 76  
auraus  92 92 95  
talvihöyläys  33 36 34  
liukkauden torjunta,  
hiekoitus 68 _______ 70 _______ 

72 
 _______  

ojien 	ja 	rumpujen  
talvikunnossapito 28 _______ 28 _______ 

25 
 _______  

talvi -ja  jääteiden kp  5 4 3  

Tiekuntia 	[kpl], 	joissa 	toi- 
menpidettä  ei tehty yhtenä-  
kään  vuosista  2002, 2003  ja  
2004  

____________________ ________  

[%] kaikis- 
ta  kyse- 

lyyn  vast. 
tiekunnus- 

ta  
Kesä ________ ___________ 
höyläys  514 47,8  
lanaus  69 6,4  
pölynsidonta  474 44,1  
päällysteiden  hoito  902 83,8  
vesakonraivaus  204 19,0  
niitto  162 15,1  
sorastus  97 9,0  
ojien kunnostus  454 42,2  

rumpujen kunnostus  475 44,1  

Talvi _______ __________ 
aurausviitoitus  228 21,2  
auraus  10 0,9  
talvihöyläys  627 58,3  
liukkauden 	torjunta,  
hiekoitus 

243 
_________ 

22 6 
 _____________  

ojien 	ja 	rumpujen  
talviku nnossa pita 702 ________ 

65 2 
 ____________ 
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o  Tiekuntia [%],  joissa  toim enpidettä  ei tehty minään vuosista  2002,2003  ja 
 2004  

ojien  ja  rumpujen  talvikunnossapito _________________________ 	:Jl 

liukkauden torjunta,  hiekoitus  i 	I  

talvihöyläys  I  

auraus  o  
aurausviitoitus _________ 

 rumpujen kunnostus  L  
ojien kunnostus  I 

sorastus 

niitto _______ 

vesakonraivaus  _______I  

päällysteiden  hoito  ________________________ 

	

polynsidonta 	 I 

 anaus 

	

höyläys 	 I 

0 	20 	40 	60  

roi  
L /0 

L, 	IIIS  

Kuva  13.  Kunnossapitotoimenpiteiden  tekemättä jättäminen  tiekunnissa tiekunta
-kyselyn mukaan.  

Tiekuntakyselyn  perusteella  tiekunnat  tekevät  tai  teettävät  kesäkunnossapi-
totöistä  eniten  lanausta, vesakonraivausta. nhittoa  ja  sorastusta.  Vähiten teh-
dään  kesähöyläystä  ja  pölynsidontaa. Auraus  on talvikunnossapitotöistä  eni-
ten tehty  tai teetetty  toimenpide  tiekunnissa.  Vähiten tehdään  talvihöyläystä 

 ja  ojien  ja  rumpujen  talvikunnossapitoa. 

Teettäjä/tekijä -vaihtoehdoista ylivoimaisesti eniten oli  kunnossapitotöitä  teet-
tänyt  tiekunta  ja  tekijänä ollut joko osakas korvausta vastaan  ja  tai  ulkopuoli-
nen urakoitsija. 

Talkoilla  tiekunnat  tekevät töitä, jotka eivät vaadi erityistä ammattitaitoa  tai 
erikoistyövälineitä  kuten  vesakonraivausta  ja  aurausviitoituksen  laittamista.  

Osakas  korvausta vastaan  on  tehnyt  tiekunnissa  vuosina  2002 - 2004  erityi-
sen paljon  lanausta  ja  niittoa  sekä  aurauksesta  kolmasosan. Tällöin  osak-
kaalla  on  todennäköisesti ollut työhön soveltuvaa kalustoa käytössä. Esi-
merkiksi  tiekunnilla  on tiekuntakyselyn  mukaan jonkin verran yhteisiä  lanoja,  
joita osakkaat sitten itse käyttävät  traktorinsa  kanssa.  

Tiekunta  oli antanut ulkopuoliselle  urakoitsijalle  tehtäväksi erityisen paljon  
sorastusta  ja  ojien  kunnostusta.  Nämä tehtävät vaativat  erityisosaamista, 

 jota  tiekunnissa  ei ehkä yleensä ole.  
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Tiekuntien  osuus  kunnossapitotöistä  on  pysynyt suurimmaksi osaksi  (69  %) 
 ennallaan viime vuosina. Vajaassa  kolmanneksessa tiekunnista tiekunnan 

 osuus  kunnossapitotöistä  oli lisääntynyt. 

Kunta  on  teettänyt (tehnyt itse  tai  teettänyt  urakoitsijalla)  vuosina  2002, 2003 
 ja  2004  tiekuntien kunnossapitotoimenpiteistä  keskimäärin  18  %.  Suurimmat 

kunnan  teettämät  (itse tekemät  tai  urakoitsijalla teettämät)  osuudet olivat 
 höyläyksessä  ja  talvihöyläyksessä,  joissa kunnan osuus oli lähes kolmas-

osa. Vähiten kunta oli teettänyt (tehnyt itse  tai  teettänyt  urakoitsijalla)  vesa
-konraivausta, niittoa  ja  aurausviitoitusta.  Niissä kunnan osuus oli  vain  noin 

 10  %.  Kunnat  tekevät  tai  teettävät selvästi kustannuksiltaan kalliimpia töitä, 
kun taas teknisesti helpot työt jätetään  tiekuntien  vastuulle.  

Kuntakyselyyn  vastanneista kunnista  39  %  avusti työllä  yksityisteiden  kun
-nossapitoa  ja  vain  muutama kunnista peri  työkustannukset tiekunnalta.  Val-

taosa kunnista  (66  %)  ei aikonut tehdä lainkaan  kunnossapitotyötä avustuk
-sena  lähivuosina  ja  vajaa kolmannes aikoi tehdä saman verran kuin nykyi-

sin.  

Parantamistyöt 

Parantamistoimenpiteistä ojitusta, rumputöitä  ja  kantavuuden parantamista 
oli tehty vuosina  2002, 2003  ja  2004  keskimäärin noin  viidesosassa tiekun-
takyselyyn  vastanneista  tiekunnista.  Työt oli teettänyt pääosin  tiekunta  ja  te-
kijänä ollut ulkopuolinen urakoitsija. Talkoilla oli tehty eniten  siltatöihin  liitty-
viä töitä kuten esimerkiksi  purkutöitä. 

Tiekuntien  osuus  parantamistöistä  on  pysynyt viime vuosina pääosin ennal-
laan. Noin joka neljäs  kuntakyselyyn  vastanneista kunnista oli avustanut 
työllä  yksityisteiden  parantamista viime vuosina.  Kunnat  olivat tehneet  mm. 

 ojitusta,  rumpujen  korjausta/uusimista,  kantavuuden parantamista, sekä sil-
tojen korjausta. Lähivuosina kolme kuntaa neljästä ei aio tehdä lainkaan pa-
rantamista  työavustuksena.  Työllä  avustamisen  parantamisessa arvioidaan 
lähivuosina vähenevän.  

Tiekuntien  tiet tarvitsevat  tiekuntakyselyn  mukaan eniten päällys
-teen/sorakulutuskerroksen  uusimista  tai  tien  rakenteen/kantavuuden  paran-

tamista. Vähiten tarvitaan valaistusta  tai  tielinjan  siirtoa.  

3.2.4  Yksityisten teiden kunto 

Yksityisten teiden  kuntotarkastukset  vuosina  1998  -  2002  

Tiehallinto  on  tehnyt valtionapuun oikeutettujen teiden  kesäkunnossapidon 
kuntotarkastuksia  laajemmassa mittakaavassa  tiepiireittäin  vuoteen  2002 

 asti (taulukko  17).  Kuntotarkastuksista  on  laadittu  vertailututkimus  /3!.  Kunto- 
tarkastusten teko vaihteli  tiepiireittäin.  Osa  tiepiireistä  ei tehnyt  kuntotarkas-
tuksia  lainkaan  joinain  vuosina. Selvästi eniten  kuntotarkastuksia  on  tehty 

 Savo-Karjalan  tiepiirissä  vuosina  2001  ja  2002.  Vähiten  kuntotarkastuksia 
 kokonaisuudessaan  on  tehty Kaakkois-Suomen  tiepiirissä. Kuntotarkastuk

-sista  laaditusta vertailututkimuksesta  ei selviä, miten  tiepiirit  ovat  tarkastetut 
yksityistiet  valinneet.  Tiepiireissä  ei ole kuitenkaan tarkastettu kuin muutamia 
samoja teitä vuosina  1998  -  2002.  
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Taulukko  17. Tiepiirien  tekemät valtionapuun oikeutettujen yksityisteiden kun  totar-
kastukset  vuosina  1998 - 2002. /3/ 

TiepiiriNuosi  
________________ 

1998 
[kpl] 

1999 
[kpl] 

2000 
[kpl] 

2001 
[kpl] 

2002 
[kpl] 

Tiepiiri  yhteensä 
[kpl] 

Uusimaa  9 95 151 54 139 448 
Turku 10 95 50 95  Ei tehty  250  
Kaakkois -Suomi 12  -  45  Ei tehty  -  57  
Häme  16 17 54  Ei tehty  53 140 
Savo -Karjala  15 21 47 983 1 093 2 159  
Keski -Suomi 9  -  151 122 137 419 
Vaasa ii  -  175 191 148 525 
Oulu 23 13 169 121 105 431  
Lappi  18  -  100 166 31 315  
Yhteensä  123 241 942 1732 1706 4744 

Kuntotarkastuksissa  tarkasteltiin tien materiaalia laadun, määrän, kaltevuu-
den,  reunapalteiden  ja  epätasaisuuden osalta.  Kuivatuksen  toimivuus tar-
kastettiin  rummuista  ja  sivuojista.  Lisäksi näkemät tarkastettiin sekä liittymis-
tä että tieltä.  Tien  materiaalille,  kuivatukselle  ja  näkemille  annettiin tarkas-
tuksessa  maastopisteet,  joista laskettiin  painotetut kuntopisteet yksityisteit-
täin.  /3!  

Kuntotarkastusten  tulokset edustavat hetkellistä  poikkileikkaustilannetta  ja 
 niiden  yhteismitallisuus  on  kyseenalainen.  Kuntotarkastusten  tekijöille ei an-

nettu yhtenäistä koulutusta, mikä osaltaan vaikeuttaa tarkastusten tulosten 
vertailua. Lisäksi  tarkastustuloksiin  vaikuttavat suuresti sääolosuhteet  ja  tar-
kastuksen ajankohta.  /3!  

Tarkastuksia  on  tehty huomattavasti vähemmän vuosina  1998  ja  1999  kuin 
vuosina  2000  -  2002.  Kuntopisteiden keskiarvot  ovat olleet kaikkina mittaus- 
vuosina tyydyttäviä (taulukko  18).  Vuonna  2000  pisteiden keskiarvo oli pa-
rempi kuin muina vuosina. Tuskin  on  kyse kuitenkaan väliaikaisesta kunnon 
parantumisesta, vaan sääolosuhteet  kuntotarkastusten  tulosten kannalta 
ovat saattaneet olla muita vuosia parempia vuonna  2000.  
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Kuva  14. Kuntotarkastustulokset tiepiireittäin  vuosina  1998  -  2002. /3/  

Taulukko  18. Kesk/arvot tarkastettujen yks ityi  st elden  painotetuista  kunto pisteistä 
vuosina  1998  -  2002. /3/ 

Vuosi 

Painotettujen  
kuntopisteiden 
keskiarvo  

Tarkastuksia 
 [kpl]  

1998 6,1 123 
1999 6,5 241 
2000 6,8 942 
2001 6,3 1 732 
2002 6,4 1 706  

Painotetut kuntopisteet: 
 c 4,  huono  

5  -  7,  tyydyttävä  
^  7,  hyvä 

Tiekunta-  ja  kuntakyselyt 

Keväällä  2005  Tiehallinnon teettämissä tiekunta-  ja  kuntakyselyissä  saatiin 
tietoa muun muassa valtionapuun oikeutettujen  yksityisteiden  kunnosta  ja 

 kunnon kehityksestä.  Tiekuntakyselyyn  vastasi  1076  tiekuritaa,  vastauspro-
sentti oli  43  %. Kuntakyselyyn  vastasi  163  kuntaa,  39  %  Manner-Suomen 
kunnista. Kyselyjen tuloksia kokonaisuudessaan  on  esitetty yleisten  ja  yksi-
tyisten teiden  rajapintatarkastelun taustaraportissa  /11/.  

Tiekuntakyselyssä tiekuntien  edustajat arvioivat oman  tiekuntansa 
tien/teiden  kuntoa  5-portaisella  asteikolla;  (1)  erittäin hyvä,  (2)  hyvä,  (3)  tyy-
dyttävä,  (4)  huono,  (5)  erittäin huono. Vastaavasti  kuntakyselyssä  kuntien 
edustajat arvioivat yleisesti  yksitylsteiden  kuntoa kuntansa alueella.  

Tiekuntien  edustajat pitivät pääosin  (64  %)  tiensä kuntoa tyydyttävänä  ja  lä-
hes kolmasosa hyvänä  tai  erittäin hyvänä  (kuva  15).  Huonona  tai  erittäin 
huonona tiensä kuntoa piti ainoastaan  6  %  vastaajista.  Kuntoarvioiden kes-
kiarvot  eri  tiepiireissä  olivat samaa suuruusluokkaa. Puolet  tiekuntien  edus-
tajista oli sitä mieltä, että tien kunto oli pysynyt viime vuosina ennallaan.  
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Kunto oli parantanut lähes  20  %  mielestä  ja  heikentynyt lähes joka  kolman-
nen  vastaajan mielestä.  

Sorateiden pintakuntoa  tasaisuuden  ja  kiinteyden  suhteen pidetään  tiekun
-nissa  hiukan tyydyttävää parempana.  Pölyämisen  suhteen  pintakuntoa  ei 

pidetä edes tyydyttävänä.  Tiepiirikohtaiset  erot  arvosanoissa  ovat pieniä.  

Kuva  15.  Yksityisten teiden kunto tiekuntakyselyn mukaan. 

Pääosa kuntien edustajista  (59  %)  piti kuntansa alueella olevien  yksityistei
-den  kuntoa tyydyttävänä  (kuva  16).  Hyvänä kuntoa piti  21  %  vastaajista. 

Huonona  tai  välttävänä  kuntoa piti  20  %  vastaajista. Kuntien edustajien mie-
lestä  yksityisteiden  kunto  on  vaikuttaa hieman huonontuneen  koko  maassa 

 (47  %  vastaajista).  

Kuva  16.  Yksityisten teiden kunto kuntien alueilla kuntakyselyn mukaan. 
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Tiekuntakyselyn  mukaan kelirikkoa esiintyy yksityisteillä paljon. Kelirikon 
toistuvuus: 
- 	62  % yksityisteistä 	kelirikko  vuosittain 
- 	13  % yksityisteistä 	kelirikko  joka  kolmas  vuosi 
-  25  % yksityisteistä 	kelirikko  joka viides vuosi  tai  harvemmin 

Painorajoituksia  asetetaan samassa suhteessa kelirikon esiintymisen kans-
sa (taulukko  19).  

Taulukko  19.  Kelirikon esiintymisen  ja  painorajoituksen  asettamisen  mat  riisi.  /11/  

Painorajoituksen  asettaminen 
Painorajoitus Painorajoitus Painorajoitus  noin 

vuosittain noin joka  kolmas  joka viides vuosi  tai  
Kelirikon esiintyminen  [0/s]  vuosi  [%]  harvemmin  [%] 
Kelirikkoa  esiintyy vuosit- 
tain,  61,4  %  kysymykseen  68 8 24  
vastanneista  tiekunnista ______________ ___________________ ______________________ 
Kelirikkoa  esiintyy noin joka  
kolmas  vuosi,  13,3  % ky-  14 38 48  
symykseen  vastanneista  
tieku nn  ista _______________ ____________________ _______________________ 
Kelirikkoa  esiintyy joka vii- 
des vuosi  tai  harvemmin,  4 3 93 
25,3  %  kysymykseen vas- 
tanneista  tiekunnista ______________________ 

Kelirikkoa  esiintyy yksityisteillä melko usein, huomattavasti useammin kuin 
yleisillä teillä. Samoin painorajoituksia asetetaan usein.  

3.2.5  Tienkäyttäjätyytyväisyys 

Yksityisteiden tienkäyttäjätyytyväisyys  perustuu tiekunta-  ja  kuntakyselyjen 
 tuloksiin. Tiekuntakyselyssä tiekuntien edustajat arvioivat tiensä talvihoidon 

laatua sekä kesähoidon pintakuntoa. Kuntakyselyssä kuntien edustajat ar-
vioivat kuntansa vilkkaimpien yksityisteiden kesä-  ja  talvikunnossapidon  laa-
tua. 

Talvihoidon  osalta teiden aurausta pidettiin tiekuntakyselyn vastauksissa lä-
hes hyvänä  ja  tasaisuutta hieman tyydyttävää parempana. Auraukseen ol-
laan tyytyväisimpiä Kaakkois-Suomen  ja  Keski-Suomen tiepiireissä  ja  tasai-
suuteen näiden lisäksi  Savo-Karjalan  ja  Uudenmaan tiepiireissä. Liukkauden 
torjuntaan ollaan tyytyväisimpiä Uudenmaan tiepiirissä  ja  tyytymättömimpiä 

 Lapin  ja  Oulun tiepiireissä. Talvihoidon laatua aurauksen, tasaisuuden  ja 
 liukkauden torjunnan keskiarvona esitettynä piti puolet vastaajista tyydyttä-

vänä  (kuva  17).  Hyvänä  tai  erittäin hyvänä laatua piti  42  %  vastaajista  ja 
 huonona noin  7  %  vastaajista. 

Kesähoidon pintakuntoa  tasaisuuden, kiinteyden  ja  pölyämisen keskiarvona 
 esitettynä pidettiin suurimmaksi osaksi tyydyttävänä. Hyvänä  tai  erittäin hy-

vänä pintakuntoa piti joka neljäs vastaaja  ja  huonona noin joka kymmenes 
vastaaja. Osatekijöistä tasaisuutta  ja  kiinteyttä pidettiin  koko  maassa hiukan 
tyydyttävää parempana, pölyäminen taas jäi tyydyttävän alapuolelle. 
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Kuva  17.  Arvioiden jakautuminen talvihoidon laadusta  ja  teiden pintakunnosta kesä! - 
lä  tiekuntakyselyn va.stauksissa.  /11/  

Kuntien edustajista lähes  60  %  piti talvi-  ja  kesäkunnossapidon  laatua  vilkas
-liikenteisimmillä yksityisteillä  tyydyttävänä  (kuva  18).  Hyvänä  tai  erittäin hy-

vänä kunnossapidon laatua talvella piti vastaajista  30  %  ja  kesällä  25  %. 
Välttävänä  tai  huonona laatua talvella  ja  kesällä piti noin  15  %. Vilkasliiken-
teisimpien yksityisteiden talvikunnossapidon  laatua pidettiin muuta maata 
useammin hyvänä  tai  erittäin hyvänä Etelä-Suomessa (Uudenmaan, Hä-
meen  ja  Turun tiepiireissä). Kesäkunnossapidon laatua vilkasliikenteisimmil

-lä  yksityisteillä  pidettiin Itä-Suomessa  (Savo-Karjalan  ja  Kaakkois-Suomen 
tiepiireissä) hieman parempana kuin muilla alueilla.  

o  Vilkasliikenteisimmät yksityistiet, kesäkunnossapidon  laatu 

• Vilkasilikenteisimmät yksityistiet, talAkunnossapidon  laatu  

70  - 

m  _ _  

. 	-.  

huono välttävä tyydyttävä 	hyvä 	erittäin hyvä  

Kuva  18.  Kesä-  ja  talvikunnossapidon  laadun jakauma kuntakyselyn mukaan.  /11/  
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3.2.6  Kunnossapito-  ja  parantamiskustannukset  sekä rahoitus 

Suurin  osa  tiekunnista  (noin  75  %)  on  rahoittanut  kunnossapitoa  sekä itse 
että  kunnanavustuksilla  vuosina  2002, 2003  ja  2004.  Rahoitus oli tällöin kes-
kimäärin  800  euroa/km,  joka  on  noin kaksinkertainen verrattuna siihen,  jos 

 vain  tiekunta  tai  kunta rahoitti  kunnossapitoa. 

Tiekuntien  teillä tehdään kuitenkin huomattavan vähän kesä-  ja  talvihöyläys
-tä  ja  pölynsidontaa  sekä liukkauden torjuntaa, mitkä kuuluvat  oleellisina  osi-

na yleisten  sorateiden  hoitoon. Lisäksi  talkootyötä, osakkaan  omaa työtä il-
man suoranaista rahallista korvausta  tai  kunnan antamaa  työavustusta  tus-
kin  on  hinnoiteltu  mukaan  tiekuntakyselyn  vastauksiin, vaan siinä  on  ilmoitet-
tu ainoastaan todelliset  euromääräiset rahoitukset. 

Kuntakyselyyn  vastanneista kunnista lähes kaikki ilmoittivat asettavansa eh-
toja  kunnossapitoavustuksille.  Kaikki ehtoja asettavat  kunnat  eivät kuiten-
kaan ole  myöntäneet  avustuksia viime vuosina. Yleisimmin  ehtoina avustuk-
selle  olivat vähintään yksi asuttu talous  ja  tienpituuden vähimmäispituus,  jo-
ka vaihteli välillä  0,3  -  0,7 km.  

Rahallisia avustuksia vuosina  2002, 2003  ja  2004  oli jakanut  88  %  kunta- 
kyselyyn vastanneista kunnista  ja  valtionapuun  oikeutetuille tiekunnille  53  % 

 kunnista  (kuva  19,  kuva  20).  Kaikki  kunnat  eivät olleet  erotelleet  avustusten 
jakaantumista  valtionapukelpoisille  teille, joten niitä koskevat  rahoitustiedot 

 ovat siksi osin puutteelliset. Kolmasosa kunnista  on  jakanut avustusta yksi
-tyisteille  vuosittain  20 001  -  50 000  euroa  ja  samoin kolmasosa  50 001  - 

 100 000  euroa.  Kunnat  aikovat lähivuosina myöntää  kunnossapitoavustuksia 
 pääosin nykyisen suuruisina. Joka viides kunta aikoo kuitenkin vähentää 

avustuksia. 

Kuntien rahoituksen jakaantuminen  yksityisteiden 
 kunnossa  pitoon  2002-2004 
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Kuva  19.  Kuntien rahoituksen jakaantuminen yksityisteiden kunnossapitoon.  
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Kuntien rahoituksen jakaantuminen valtionapuun 
oikeutettujen yksityisteiden kunnossapitoon  2002-2004 
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tI!I[l_HIiL1'  

	

rrx 	20001- 	50001- 	100001- 	200001- 

	

20 000 	50000 	100000 	200000 

[C]  

o 2002 

2003 

o 2004  

Kuva  20.  Kuntien rahoituksen jakaantuminen valtionapuun oikeutettujen yksityistei -
den  kunnossapitoon. 

Taulukko  20.  Kunnossapidon rahoitusosuuksien  jakautuminen tiepiireittäin.  /11/  

Vuosi  Tiepiiri  

Tiekunnan 
 rahoitus- 

osuus 
100%  [%]  

Kunnan  
rahoitus-  

osuus 
100%  [%]  

Tiekunnan  ra-  
hoitusosuus  

vähintään 
60  % [%]  

Kunnan  
rahoitusosuus 

vähintään  
60  %  [%J  

Tiekunnan  ja 
 kunnan  rahoi- 

tusosuudet  
noin  50/50  [%] 

Tiekuntia 
 yhteensä 

[kpl]  
2002 4 4 42 14 35 71 
2003  Uusimaa  6 7 43 7 38 72 
2004  ________  6 3 49 7 34 67 
2002 5 8 23 29 35 102 
2003 Turku 3 10 21 26 41 105 
2004  _______  7 8 24 28 33 102 
2002  .  6 33 16 32 118 
2003 6 13 34 20 27 123 
2004  _______  5 10 40 16 30 122 
2002 6 10 27 17 40 104 
2003  Häme  6 11 32 20 32 107 
2004  _______  7 10 32 17 35 103 
2002 Savo  11 38 14 32 145 
2003  Karjala  

_________  
5 13 42 13 27 148 

2004  _______  7 12 49 13 19 147 
2002  Keski-  11 29 16 40 70 
2003 Suomi 

_________  
4 14 30 21 31 71 

2004  _______  6 18 30 17 30 71 
2002 6 42 7 25 19 83 
2003 Vaasa 7 38 10 27 18 84 
2004  _______  7 40 9 28 16 86 
2002 11 49 17 9 14 35 
2003 Oulu 21 37 21 11 11 38 
2004  _______  14 42 25 11 8 36 
2002 33 18 27 9 12 33 
2003  Lappi  27 18 24 21 9 33 
2004  _______  26 26 21 12 15 34 
2002 K 	k  16 28 18 32 761 
?2_  ari'  

_________  
7 16 30 19 28 781 

2004  _______  8 16 33 17 26 768  
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Tiekunnan  rahoitusosuus kunnossapidossa  on  kasvussa useimmissa tiepii-
reissä (taulukko  20).  Kunnan rahoitusosuus  on  merkittävä erityisesti Vaasan 
tiepiirin alueella. Oulua  ja  Lappia ei voitu analysoida luotettavasti vähäisen 
vastausmäärän vuoksi. 

Tiekuntakyselyn  mukaan tiekunnat ovat yleisimmin rahoittaneet parantamis-
toimenpiteet itse. Seuraavaksi useimmin parantamista olivat rahoittaneet  tie- 
kunta  ja  kunta yhdessä. Tiekunnan, kunnan  ja  valtion yhteisrahoitus oli 
suunnilleen yhtä yleistä kuin  se,  että kunta oli rahoittanut parantamistoimen-
piteet kokonaan. Parantamiseen saatujen rahasummien vertailu  on  varsin 

 vaikeaa, koska parantamistoimenpiteet ovat kustannuksiltaan  ja  toimenpiteil-
tään  hyvin erilaisia.  Valtio  on  avustanut useimmiten suuria parantamiskohtei

-ta,  joissa  on  tehty useita eri parantamistoimenpiteitä.  Valtio  oli osallistunut 
vuosina  2002, 2003  ja  2004  joka neljännen parantamiskohteen rahoitukseen 
tiekuntakyselyn mukaan.  Kunnat  olivat rahoittaneet joka toista kohdetta  ja 

 tiekunnat  olivat rahoittaneet kohteista  84  %.  

Myös parantamista oli tehty talkoilla  ja kunnat  olivat avustaneet työllä  paran
-tamistöitä.  Nämä eivät näy parantamisen rahoituksessa. 

Kunnista puolet asettaa ehtoja parantamisen avustamiselle. Kuntien ehdot 
parantamiselle olivat vaihtelevia, lähes joka viides kunta asettaa ehdoksi 
Tiehallinnon avustuksen  tai  ainakin oikeuden anoa avustusta Tiehallinnolta 
(eli valtionapukelpoisuuden). Kolmannes kunnista ilmoitti, ettei kunnan avus-
tus riipu siitä, onko  valtio  myöntänyt avustusta. 

Vuosina  2002  -  2004  kunnista  51  %  myönsi parantamisavustuksia yksityis- 
teille  ja  35  %  valtionapuun oikeutetuille yksityisteille  (kuva  21,  kuva  22).  Kol-
masosa kuntien avustuksista yksityisteiden parantamiseen  on  luokassa 

 5 001  -  20 000  euroa.  Samaan luokkaan sijoittuu pääosa valtionapuun oi-
keutettujen teiden avustuksista, mutta pienimpien avustusten suhteellinen 
osuus  on  hieman suurempi. Noin  60  %  kunnista arvioi myöntävänsä nykyi-
sen suuruisena rahallisia avustuksia yksityisteiden parantamiseen lähivuosi-
na. Lähes joka viides kunta ei aio myöntää lainkaan avustuksia parantami-
seen  ja  kunnista  15  %  aikoo vähentää avustuksia. 

Kuntien rahoituksen jakaantuminen  yksityisteiden 
 parantamiseen  2002-2004  
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Kuva  21.  Kuntien rahoituksen jakaantuminen  yksityisteiden  parantamiseen.  
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Kuntien rahoituksen jakaantuminen valtionapuun 
oikeutettujen  yksityisteiden  parantamiseen  2002-2004 
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Kuva  22.  Kuntien rahoituksen jakaantuminen valtiona puun oikeutettujen yksityistei
-den  parantamiseen.  

3.2.7  Yksityisten teiden avustukset 

Valtionavustuksia  yksityisteiden  kunnossapitoon ei ole maksettu vuoden 
 1995  jälkeen  lossien kunnossapitoa  lukuun ottamatta. Valtionavustukset  on 

 suunnattu parantamiseen. Avustukset ovat kasvaneet  varsin  tasaisesti vuo-
den  1996  romanduksen jälkeen  (kuva  23).  Kuntien avustukset nousivat sel-
västi vuonna  1996  ja  ovat pysyneet samalla tasolla  sen  jälkeen.  

.- - Valtionawstukset - -.-- - Kunnanaustukset 

-.. ........--.-..-.,.-.-....,...-...-... ........  

30 26.9 
25.1 	24,7 ('  

25 •- -.  
- ..-  

197 	 -- 
7,8 	-  '  23,9 	23,8 20 

21.5 	''-.. 22 9 ' 	,... 	,22,2 	21.6 	'  21,2 	22,1 23 1 

15 .  19,5 -  'p 13.9 
17,0 	........ -..--.,  101 	11,1 	11,1 	•  

10 
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Vuosi  

Kuva  23.  Kunnan-  ja  valtionavustukset yksityisteille vuosina  1990  - 2005.(Kuntien 
 tiedot Kuntaliitosta) 
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Vuonna  2004  avustusta haki yhteensä  1068  tiekuntaa  (taulukko  21).  Valtio 
 avusti yhteensä  679  parantamiskohdetta.  Kielteisen avustuspäätöksen sai 

 27  tiekuntaa  eli  3  %  kaikista hakijoista. Yksittäistä vuotta tarkasteltaessa  on 
 kuitenkin huomioitava, että  osa  vuonna  2004  avustuspäätöksen  saaneista 

tiekunnista oli hakenut avustusta  jo  ennen vuotta  2004,  kun taas  osa  vuonna 
 2004  avustusta hakeneista tiekunnista voi saada päätöksen vasta vuonna 
 2005 tai  sen  jälkeen. 

Parantamisavustuksia  jaettiin vuonna  2004  yhteensä  9,8  milj.  euroa.  Avus-
tus oli keskimäärin  63  %  hankkeen kustannusarviosta  ja  avustussumma 

 hanketta kohden  koko  maassa keskimäärin  14 400  euroa.  Lukumääräisesti 
eniten avustuksia myönnettiin Keski-Suomen tiepiirissä, jossa avustussum

-ma  hanketta kohden (avustuksen saanutta tiekuntaa kohti) oli kaikkein pie-
nin, keskimäärin  5 600  euroa  hanketta kohden. Avustettavat hankkeet Keski- 
Suomessa näyttävät siten olevan selvästi muuta maata pienempiä, koska 
Keski-Suomen avustusprosentti  62 on  kuitenkin lähellä  koko  maan keskiar-
voa. Toisaalta,  jos  avustus suhteutetaan valtionapukelpoisten tiekuntien tei-
den kokonaispituuteen,  on  Keski-Suomen avustus  koko  maan keskimääräis-
tä avustusta suurempi. Kuvassa  24 on  esitetty parantamiseen myönnetyt 
keskimääräiset avustukset tiepiireittäin. 

Taulukko  21.  Avustushakemusten  ja  parantamisavustusta  saaneiden tiekuntien 
määrät tiepiireittäin vuonna  2004.  

Tiepiiri 
Tiekuntia 

[kpl] 

Avustusta 
hakeneita 
ti ek unti a * 

[kpl] 

Avustuksen 
saane ita** 

kpl] 

Avustuksen 
saaneita 

kaikista  tie- 
 kunnista 

[%] 

Valtion- 
avustus 

[€]  

Avustus  I  
valtionapu- 
kelpoisten 
tiekuntien 
tiepituus 

[€/km]  
Uusimaa  1309 80 48 3,7 650 033 178 
Turku 2389 48 44 1,8 763433 109  
Kaakkois -Suomi 2145 125 80 3,7 1010698 119  
Häme  2015 102 65 3,2 1 244 876 197 
Savo -Karjala  2881 163 104 3,6 1 729 617 183  
Keski -Suomi 1192 200 173 14,5 964939 208 
Vaasa 1906 187 90 4,7 1734680 291 
Oulu 1429 66 48 3,4 1 391 036 289  
Lappi  424 97 27 6,4 301 122 207 
Koko  maa  15690 1068 679 4,3 9 790 434 189  
*  Osa  avustusta hakeneista  on  voinut saada avustuspäätöksen vasta vuonna  2005  
**  Osa  avustuksen saaneista  on  voinut hakea avustusta  jo  ennen vuotta  2004.  
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oKeskimääräirien awstus/tiekunta  
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Kuva  24.  Keskimääräiset valtiona vustukset parantamiseen tiepiireittäin vuonna  2004 
(U=  Uusimaa, KaS = Kaakkois -Suomi, SK = Savo -Karjala. KeS = Keski- 
Suomi). 

3.3  Yksityisten teiden rahoitus Ruotsissa 

Ruotsissa  on  yleisiä teitä noin  98 000 km,  kuntien teitä  ja  katuja noin  37 000 
km  ja  yksityisteitä  noin  284 000 km. Yksityisteistä  noin  74 000 km  saa valti-
onapua. Suuri  osa  yksityisteistä,  jotka eivät saa  valtionavustusta,  on  metsä -
autoteitä  (150 000 km).  Valtionapua saa noin  24 000 yksityistienpitäjää. Se 

 tarkoittaa keskimäärin  3 km yksityistietä/tienpitäjä.  

Valtionapu  yksityistielle  on  korvausta siitä, että  yksityistie  on  vapaasti kaikki-
en käytössä. Kuka tahansa saa siis ajaa  yksityistiellä,  jonka  tienpitoa  valtio 

 avustaa.  /8!  

Valtionavun ehtona  on,  että yksityisen tien  tienpitoa  varten  on  muodostettu  
tiekunta  (vägsamfällighet)  tai  tieyhdistys  (vägförening).  Vaihtoehtona voi olla 
myös sopimukseen perustuva, vapaaehtoinen  tienpito-organisaatio  (frivillig 
överenskommelse),  jonka  tiepiiri  hyväksyy. Viimeksi mainittu tulee kysymyk-
seen  vain  asemakaava-alueen  (detaljplan)  ulkopuolella. 

Valtionapua voidaan myöntää myös asemakaava-alueella olevalle yksityis- 
tielle,  jos sen  vastuullinen ylläpitäjä  (huvudman)  ei ole kunta. Kunta voi va-
paaehtoisesti ottaa  yksityistien  hoitoonsa, jolloin kunta voi olla myös valtion- 
avustuksen  saajana.  Silloin edellytetään, että  hoitovastuusta  on  tehty kirjalli-
nen sopimus kunnan  ja  yksityistien  omistajan kesken  tai  asiasta  on  tehty 
kunnallinen päätös.  
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Taulukko  22.  Ruotsin valtiona  vustukset yks ityisteiden  hoitoon  ja  yllä  pi-
toon./8/  

Vuosi  
Rahoitus 
[milj.kr.]  

Rahoitus 
[milj.€]  

1995 657 71.4 
1996 330 35,9 
1997 619 67,3 
1998 566 61,5 
1999 566 61,5 
2000 566 61,5 
2001 568 61,7 
2002 574 62,4 
2003 644 70,0 
2004 657 71,4  

Yksityisten teiden valtionavustuksista noin  88 %  käytetään kunnossapitoon, 
 6 %  tehostettuun kunnossapitoon,  4 %  rakentamiseen  ja  2 % päällystämi-

seen.  

Myös  kunnat  voivat avustaa  yksityisteitä.  Tilastotietoa  yksityisteitä avustavi
-en  kuntien määrästä ei ole, mutta avustuksia  antavien  kuntien määrä  on  vä-

henemässä.  /8!  

Ruotsin  kuntaliitto  (Svenska  kommunförbundet)  on  useana vuonna koonnut 
tietoa kuntien  tienpitokustannuksista.  Vuoden  2003  kustannuksia koskevaan 
kyselyyn vastasi  221  kuntaa,  76 %  Ruotsin kunnista. Vuonna  2003  kunnat 

 avustivat  yksityisteitä  noin  25  milj. eurolla  (230  milj.  kruunulla). Lisäksi  kun-
nat  hoitivat  ja  ylläpitivät  yksityisteitä  sekä investoivat niihin noin  18  milj. eu-
rolla  (170  milj.  kruunulla). Kuntien  hoitamia yksityisteitä  oli yhteensä noin 

 17400km.  /12/  

Ruotsissa  yksityisteiden  valtionavustuksista  on  laadittu asetus. Suomessa 
 valtionavustussäännökset  on  sisällytetty  yksityistielakiin  ja  -asetukseen. 

Ruotsin säännökset  on  kirjoitettu  velvoittavampaan  muotoon kuin Suomen. 
Ruotsalaisessa  asetuksessa  sanotaan, että avustusta annetaan tietyt ehdot 

 täyttäville yksityisteille.  Suomen  yksityistielaissa  sanotaan, että valtion va-
roista voidaan antaa avustusta valtion talousarviossa olevien tähän tarkoi-
tukseen  osoitettujen  määrärahojen rajoissa. 

Ruotsissa  valtionavustusta  voivat saada myös sellaiset  yksityistiet,  joiden 
vaikutusalueella ei ole vakituista asutusta. Suomessa  avustuskelpoisuuteen 

 vaaditaan vähintään kolme pysyvää taloutta. Ruotsissa  valtionavustusta  voi-
daan joissakin tapauksissa myöntää asemakaava-alueella olevalle yksityis- 
tielle. Suomen ohjeet taas lähtevät siitä, että asemakaava-alueella oleville 

 yksityisteille  ei myönnetä lainkaan  valtionavustusta. 
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4 VÄHÄLIIKENTEISTEN  TEIDEN TIENPITO  JA 
TIENPIDON  KEHITTÄMINEN  

4.1  Rahoitus  

4.1.1  Yleiset tiet  

Vähälilkenteisille  yleisille teille ei anneta erikseen määrärahoja eikä Tiehal-
linnon  tulos- ja  talousohjauksessa osoiteta vähäliikenteisille  teille omia ta-
voitteita. Seutu-  ja  yhdystieverkkoa,  joka valtaosin  on  vähäliikenteistä,  ei ole 
erityisemmin tuotu esiin ohjelmoinnissa. Määrärahoja suunnataan lähinnä 
tuoteryhmittäin  ja  tuotteittain,  joille myös asetetaan tavoitteita esimerkiksi ti-
laa  tai  kehityssuuntaa  koskien. Omana kokonaisuutena  on  pitkään tarkastel-
tu päällystettyjä teitä  ja  sorateitä. Sorateille, joista  91  %  on  vähäliikenteisiä 
yhdysteitä,  on  asetettu oma ku ntotavoitteensa.  

4.1.2  Yksityiset tiet 

Avustukset 

Vastuu yksityisen tien tienpidosta  on  tiekunnalla  ja sen  osakkailla.  Valtio ja 
kunnat  ovat kuitenkin perinteisesti rahoittaneet avustuksilla tienpitoa.  1990- 
luvun alkupuoliskolla valtionavustukset yksityisteille olivat paljon suurempia 
kuin nykyisin, korkeimmillaan vuonna  1993  noin  32  milj.  euroa  (kuva  23). 
1990 -luvun puolivälissä valtionavustusmäärärahaa pienennettlin radikaalisti. 
Vuoden  1996  pohjanoteerauksesta  vajaasta  1  milj.  eurosta  on  määrärahaa 
nostettu kymmenen vuoden aikana vähitellen nykyiseen  13,9  milj.  euroon. 

 Vuoden  2006  valtion talousarvioesityksessä avustusmäärärahaksi  on  esitet-
ty  12  milj.  euroa. 

Kunnanavustukset  olivat  1990 -luvun puolivälissä  14  milj.  euron  luokkaa 
 (kuva  23).  Kun valtionavustuksia leikattiin vuonna  1996,  kunnat  lisäsivät 

omia avustuksiaan. Kunnanavustusten taso  on  siitä lähtien pysynyt samalla, 
noin  23  milj.  euron  tasolla. Tiehallinnon vuonna  2005  teettämässä kunta- 
kyselyssä yli  70  %  vastaajista arvioi kunnanavustuksen yksityisteiden kun-
nossapitoon pysyvän lähivuosina nykyisellä tasolla. Vastaavasti noin  60  % 

 vastaajista arvioi myös kunnanavustuksen parantamiseen pysyvän nykyisel-
lä tasolla.  Vain  kuutisen prosenttia vastaajista arveli, että kunnan avustuksia 
lisätään  ja  20  -  30  %  vastaajista oli sitä mieltä, että avustuksia vähennetään 

 tai  ei makseta lainkaan lähivuosina. 

Kolmikanta tiekunta/kunta/valtio  

Muutokset avustusmäärärahoissa ovat johtaneet siihen, että  valtio  ei tänä 
päivänä osallistu yksityisten teiden kunnossapitoon lossien kunnossapitoa 
lukuun ottamatta lainkaan. Parantamisen rahoituksessa tiekunnan, kunnan 

 ja  valtion kolmikanta  on  säilynyt, mutta tiekunnan keskimääräinen rahoitus-
osuus  on  nousussa. Toisaalta  on  huomattava, että ero parantamisen  ja  kun-
nossapidon välillä  on  joissain tapauksissa hieman hämärtynyt. 
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Vuoden  2005  tiekuntakyselyllä  selvitettiin, miten yksityisten teiden  kunnas
-sapidon  ja  parantamisen rahoitus jakaantui tiekunnan, kunnan  ja  valtion 

kesken vuosina  2002, 2003  ja  2004.  Kyselyn mukaan keskimäärin  77  %  tie- 
kunnista oli sellaisia, joissa kunnossapidon rahoitus katettiin tiekunnan omal-
la rahoituksella  ja  kunnanavustuksella.  16  % tiekunnista  hoiti kunnossapidon 
yksinomaan kunnanavustuksella  ja  7  %  pelkästään tiekunnan omalla rahoi-
tuksella. 

Parantamisen tiekunnat rahoittivat useimmin (noin  43  %)  kokonaan itse. 
 21  % tiekunnista  ilmoitti saaneensa oman rahoituksen lisäksi kunnanavus-

tusta. Tiekunnan. kunnan  ja  valtion kolmikanta oli rahoittajana  14  %:ssa  ky-
selyyn vastanneista tiekunnista. Keskimäärin  8  % tiekunnista  rahoitti paran-
tamisen tiekunnan  ja  valtion yhteisrahoituksella. Suhteellisen suuri määrä oli 
sellaisiakin kuntia, joiden parantamisen kustannukset katettiin kokonaan  tie- 
kunnan ulkopuolisella rahoituksella;  12  %  kokonaan kunnan rahoituksella  ja 

 2  %  valtion  ja  kunnan yhteisellä rahoituksella. 

Tiehallinnon  teettämän kuntakyselyn mukaan valtion  ja  kunnan myöntämillä 
avustuksilla yksityisteiden parantamiseen  on  vahva kytkentä toisiinsa.  57  % 

 kunnista ilmoitti myöntävänsä avustusta parantamiseen,  jos  valtiokin  avus-
taa tien parantamista. Toisaalta  11  %  kunnista ilmoitti käytännön olevan 
päinvastainen eli kunta ei myönnä avustusta,  jos  tiekunta  saa avustusta val-
tiolta.  

4.2  Kustannukset  ja  tienpitotoimenpiteet  

4.2.1  Yleiset tiet  

Tienpidon toteutumaraportin  mukaan tienpidon kokonaiskustannukset/tiekm 
ovat jaksolla  1998  -  2002  nousseet sekä hoidon että ylläpidon  ja  korvausin-
vestointien  osalta. Erikseen ei kuitenkaan ole saatavissa tietoa vähäliiken-
teisten teiden osuudesta. Ainoastaan sorateiden kesähoito, jonka voidaan 
katsoa kokonaan kohdistuvan vähäliikenteiselle tiestölle,  on  eritelty. Soratei

-den  kesähoidon  kustannukset ovat pysyneet samalla tasolla  koko  tarkastelu- 
jakson ajan. Hankintojen hallintajärjestelmän sopimusseuran tiedot vuosilta 

 2001  ja  2002  kertovat samaa: kokonaiskustannukset ovat nousseet  ja  sora- 
teiden hoitokustannukset ovat pysyneet ennallaan.  /4/  

Hoidon alueurakoiden kilpailuttaminen aloitettiin vuonna  2001,  jonka jälkeen 
 on  tullut  entistä vaikeammaksi selvittää, mikä  osa  tienpidon  kustannuksista 

kohdistuu nimenomaan vähäliikenteisiin teihin. Teiden hoito tilataan pääosin 
kokonaishintaperusteisina alueurakoina, joihin voidaan liittää korvausinves-
tointeja  ja  ylläpidon töitä.  Vain  pieni  osa  urakoihin  kuuluvista töistä tilataan 
yksikköhintaperusteisina. Urakoitsijat määrittelevät tuotteiden  ja  tehtävien 
hinnat usein jonkinlaisella jyvityksellä urakan kokonaiskustannuksista. Ura - 
kat  ovat pitkäkestoisia  ja  niitä ohjataan entistä enemmän toiminnallisilla laa-
tuvaatimuksilla. 
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Tiehallinnon  selvityksessä  5/2004 /4/ on haarukoitu vähäliikenteisteri  teiden 
tienpitokustannuksia viime vuosina kilpailutettujen alue-  ja  erillisurakoiden 
hintatietojen  pohjalta. Työssä  on  arvioitu vähäliikenteisten teiden suhteellisia 
osuuksia eri tuotteiden kokonaiskustannuksista. Tuloksena  on  saatu tuote- 
ryhmittäin keskimääräiset vuosikustannukset. Sorateiden hoitokustannuksik

-si  on  arvioitu noin  1 600 euroa/km/v.  Ylläpidon  ja  korvausinvestointien  osalta 
 on  päädytty vuosikustannukseen noin  300 euroa/km. Päällystettyjen  teiden 

hoitokustannuksiksi  on  saatu noin  900 euroa/km/v  ja  vastaavasti ylläpidon  ja 
 korvausinvestointien  kustannuksiksi yhteensä noin  1 700 euroa/km/v. 

4.2.2  Yksityiset tiet  

Tiekuntakyselyn  mukaan yksityistien kunnossapitokustannukset (hoitokus-
tannukset) olivat vuosina  2002  -  2004  keskimäärin  800 euroa/km. On  kuiten-
kin huomattava, että kustannustiedot eivät ote kattavia. Tiekunnissa tehdään 
aika paljon talkootyötä  ja  lisäksi muutamat  kunnat  tekevät yksityisteiden 
kunnossapitoa jossain määrin kustannuksellaan. Lisäksi  on  muistettava, että 
tiekuntakyselyn mukaan suuri määrä tiekunnista jätti kokonaan tekemättä 
kalliita  ja  tien kunnon säilymisen kannalta ensi arvoisia töitä. Vaarana  on, 

 että tekemättä jätetyt työt näkyvät tien kunnon heikkenemisenä  ja  lisäänty-
vänä parantamistarpeena  tulevaisuudessa. 

Kun verrataan yksityisten  ja  yleisten teiden kustannuksia,  on  syytä myös 
pohtia lähtökohtien  ja  tavoitetasovaatimusten  mandollista vaikutusta  kustan

-nuseroihin. Tielaissa  on  määrätty, että yleinen  tie on  pidettävä liikennettä 
tyydyttävässä kunnossa. Kunnossapitotaso määräytyy muun muassa liiken-
teen määrän  ja  laadun, säätilan, vuorokaudenajan  ja  muiden olosuhteiden 
mukaan. Yksityisestä tiestä  on  vastaavasti säädetty, että  tie on  pidettävä sel-
laisessa kunnossa kuin  sen  tarkoitus  ja  siitä tuleva hyöty edellyttävät otta-
malla kuitenkin huomioon, ettei kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle koh-
tuuttomia kustannuksia. 

Yksityisen tien kustannuksia tarkastellaan siis yksilön, yksittäisen tieosak-
kaan kannalta. Kohtuullisuuspykälä sisältyy myös maantielakiin, mutta kus-
tannuksia lähestytään kollektiivisesti  ja  kytkien  ne turvallisuuteen: "Maantie- 
verkon tulee tarjota mandollisuus turvalliseen  ja  toimivaan liikkumiseen  ja 

 kuljettamiseen  koko  maassa kohtuullisin kustannuksin ottamalla huomioon 
eri väestöryhmien liikkumistarpeet  ja  eri elinkeinoalojen kuljetustarpeet." 

Kun yksityisen tien tienpitokustannukset katetaan suoraan tieosakkaan kuk-
karosta, voi  se  näkyä suoraan myös yleistä tietä aihaisempana tavoitetaso-
odotuksena. 
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4.3  Kunto  ja  hoidon laatutaso  

4.3.1  Yleiset tiet  

Tiehallinnon  tutkimusten mukaan päällystettyjen yleisten teiden kunto heik-
keni selvästi vuosina  1998  -  2001.  Ongelmia oli erityisesti vähäliikenteisillä 
seutu-  ja  yhdysteillä.  Kunnon heikkeneminen saatiin pysäytettyä vuonna 

 2002,  jolloin vähäliikenteisistä teistä lähes puolet oli huonokuntoisia. Vuosien 
 2002  -  2004  aikaisempaa suurempien päällystysmäärien vuoksi alemman 

tieverkon tasaisuudet ovat keskimäärin parantuneet. Päällystettyjen teiden, 
joiden KVL <  350  ajon./vrk,  keskimääräinen vauriosumma  on  pienentynyt 
vuodesta  2002  selvästi. 

Sorateiden pintakuntomittauksissa  vuosina  2001  -  2004  ei erittäin huonoa 
kuntoa eikä myöskään ylilaatua esiintynyt lainkaan. Sorateiden pintakunto oli 
keskimäärin tyydyttävä. 

Runkokelirikkoisten  teiden määrä  on  viime vuosina vähentynyt selvästi, kun 
tarkastellaan viisivuotisjaksojen summia. Vuosina  2000  -  2004  inventoidun 
runkokelirikon yhteispituus  oli noin  1 800 km. Se on  lähes  50  %  pienempi 
kuin vuosien  1996  -  2000  runkokelirikon  määrä. Runkokelirikon vuosittaiset 
vaihtelut voivat olla erittäin suuria sääolosuhteista johtuen. 

Kun hoidon alueurakoiden kilpailuttaminen aloitettiin vuonna  2001,  laadittiin 
hoidon laatutason ohjaamiseksi yhtenäiset talvihoidon toimintalinjat  koko 

 maahan. Vaikuttaa siltä, että alempiluokkaisia teitä hoidettiin sitä ennen mo-
nin paikoin laatutasovaatimuksia paremmin, mikä osaltaan  on  nähtävissä 
tienkäyttäjien tyytymättömyytenä  ko.  teiden laatuun valtakunnallisten tutki-
musten mukaan. Raskaan liikenteen edustajat ovat olleet yksityishenkilöitä 
tyytymättömämpiä alempiluokkaisten teiden talvi-  ja  kesähoitoon.  Ero yksi-
tyishenkilöihin verrattuna  on  pysynyt vuosittain lähes samana. 

Vuonna  2005  tehdyssä kuntakyselyssä kuntien edustajat pitivät vähäliiken-
teisten yleisten teiden kesä-  ja  talvikunnossapidon  laatua kuntiensa alueella 
pääosin tyydyttävänä. Kesäkunnossapidon kokonaisarvosanaksi tuli  2,68  ja 

 talvikunnossapidon  2,59.  Arvosanat ovat lähes samat kuin raskaan liiken-
teen kuljettajien arviot mutta selvästi huonommat kuin yksityishenkilöiden 
antamat arvosanat Tiehallinnon valtakunnallisessa tyytyväisyystutkimukses

-sa.  Kuntien edustajista pääosa  (63  %)  oli sitä mieltä, että vähäliikenteisten 
yleisten teiden laatutaso kunnan alueella  on  liian alhainen  ja  sitä pitäisi nos-
taa.  

4.3.2  Yksityiset tiet  

Tiehallinto  on  tehnyt otantana valtionapukelpoisten yksityisten teiden kesä-
kunnossapidon tarkastuksia vuoteen  2002  saakka. Vaikka tarkastusmenette-
lyt eivät ole olleet täysin yhtenäisiä, tuloksia voidaan tarkastella suuntaa-
antavina. Niiden mukaan erityisesti hyväkuntoisten teiden määrä  on  laske-
nut. Teiden kokonaiskunto  on  ollut selvästi tyydyttävää luokkaa. 



54 	 Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnan  tarkastelu  
VÄHÄLIIKENTEISTEN  TEIDEN TIENPITO  JA TIENPIDON  KEHITTÄMINEN 

Tiekuntakyselyn  mukaan kelirikkoa esiintyy yksityisillä teillä paljon. Joka 
vuosi kelirikkoa  on  yli  60  %:Ila  yksityisteistä.  Näistä teistä lähes  70  %:lle  ase-
tetaan vuosittain myös painorajoitus. 

Tiekunta-  ja  kuntakyselyissä  vuonna  2005  kartoitettiin vastaajien näkemyk-
siä yksityisten teiden kunnosta  ja  kunnon kehityksestä. Pääosa tiekuntien 
edustajista,  64  %,  piti tiekuntansa tien/teiden kuntoa yleisesti ottaen tyydyt-
tävänä.  Vain 6  %  arvioi kunnon huonoksi  tai  erittäin huonoksi. Puolet tiekun-
tien edustajista arvioi kunnon pysyneen viime vuosina samana. Noin joka 

 kolmas  arvioi kunnon heikentyneen  ja  lähes  20  %  parantuneen. 

Kuntakyselyssä  lähes  60  %  vastaajista arvioi oman kuntansa alueella olevi-
en yksityisten teiden kunnon tyydyttäväksi  ja  hieman yli  20  %  hyväksi  tai  erit-
täin hyväksi. Lähes puolet vastaajista arvioi yksityisten teiden kunnon huo-
nontuneen  ja  hieman yli  30  %  pysyneen ennallaan viime vuosina. 

Sekä tiekuntien että kuntien edustajat olivat siis melko tyytyväisiä yksityisten 
teiden kuntoon. Kuntakyselyssä kunnon heikkeneminen viime vuosina tuli 
kuitenkin voimakkaammin esille kuin tiekuntakyselyssä. Yksityisteiden kun-
non ei kummankaan kyselyn mukaan nähdä juurikaan haittaavan yritystoi-
minnan kehittämistä  ja  lisäämistä.  80  % tiekunnista  ilmoitti, että tien vaiku-
tusalueella  on  maatiloja.  Muuta yritystoimintaa  tai  palveluja  on  joka toisen 
yksityistien vaikutusalueella. 

Tiekuntakyselyssä  arvioitiin myös hoidon laatua. Tyydyttävän arvosanan  tal -
vihoidolle  antoi puolet vastaajista  ja  kesähoidolle  yli  60  %  vastaajista.  Varsin 

 suuri määrä,  42  %,  piti talvihoidon laatua hyvänä  tai  erittäin hyvänä  ja  vas-
taavan arvion kesähoidosta antoi joka neljäs vastaaja.  

4.4  Tienpidon  kehittäminen  

4.4.1  Yleiset tiet 

Yleisten teiden yhteispituus  on  viimeksi kuluneiden  15  vuoden aikana lisään-
tynyt  1124 km.  Vähäliikenteisten  teiden kokonaismäärässä ei ole tapahtunut 
suuria muutoksia, mutta erittäin vähäliikenteisten (KVL enintään  50  ajon./vrk) 

 teiden määrä  on  lähes kaksinkertaistunut. Vuoden  2005  alussa yleisiä teitä 
oli noin  78 170 km,  josta vähäliikenteisiä oli noin  34400 km  ja  erittäin vähä-
liikenteisiä noin  5 900 km.  Erittäin vähäliikenteiset tiet ovat muutamaa kilo-
metriä lukuun ottamatta yhdysteitä  ja  yli  90  % sorapintaisia.  Erittäin vähälii-
kenteisistä teistä noin  1500 km on  sellaisia, joiden liikennemäärä  on  enin-
tään  30  ajon./vrk.  

Jatkossa tulisi selvittää tarkemmin vähäliikenteisten  tai  ainakin erittäin vähä-
liikenteisten teiden merkitsevyyttä  ja  asemaa yleisten teiden verkossa.  On 

 ilmeistä, että niiden joukossa  on  sellaisia, jotka eivät enää täytä Tiehallinnon 
nykyisin käyttämiä yleisen tien kriteereitä eivätkä maantielain yleisen tien 
vaatimuksia. Työn pohjaksi tulisi kehittää tien merkitsevyyden mittareita  Tie- 
hallinnon palvelujen suunnittelun kehikko huomioiden.  Jos  selvityksen perus-
teella päädytään laajamittaiseen yleisten teiden lakkauttamiseen,  on  siihen 
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kytkettävä  myös yksityisten teiden valtionavustusjärjestelmän  ja  avustusten 
määrän tarkastelu. Tietysti  on  otettava huomioon myös mandolliset muutok-
set yksityistiestä yleiseksi tieksi. 

Vaikka kuntakyselyn tulokset viittaavatkin siihen, että vähäliikenteisten yleis-
ten teiden laatutasoa pitäisi nostaa, saattaisi olla paikallaan selvittää erittäin 
vähäliikenteisten teiden laatutasotavoitteiden alentamista. Tason alentami-
seksi voitaisiin luoda uusi talvihoitoluokka  IV.  Tosin  on  muistettava, että 
kanden alimman hoitoluokan Ilja  Ill  välinen laatuero  on  nykyisin käytännös-
sä aika pieni. Laatuero  on  määritelty hiekoituksen  ja  aurauksen toimenpi-
deaikojen pituuksina  ja  sallitussa maksimilumisyvyydessä  2  cm:n  erona. Täl-
laiset erot tuskin näkyvät merkittävinä hoidon kustannuseroina alueurakois

-sa.  

Hoitoluokitusmuutosta  ennen  tai  hoitoluokituksenmuutosta  suunniteltaessa 
pitäisi selkeästi ottaa kantaa peruspalvelu-  ja  minimipalvelutasoon.  Pitäisi 
sopia, miten peruspalvelu-  ja  minimipalvelutaso  määritellään eri alueilla  ja 

 miten ne kytkeytyvät teiden toiminnalliseen luokitukseen  ja  merkitsevyyteen. 
Vähäliikenteisimmän  tiestön osalta keskeistä  on  päättää, riittääkö tavoitteek-
si minimipalvelutaso  ja  mitä  se  edellyttää tienpidolta.  

4.4.2  Yksityiset tiet  

Tiekuntakyselyssä  nousi esille kolme suurta ongelmaa tienpidon kehittämi-
sessä. Ylivoimaisesti suurimmaksi ongelmaksi koettiin osakkaiden kiinnos-
tuksen puute. Myös vastuuhenkilöiden kääntyminen  ja  vastuuhenkilöiden 

 puute erottuivat selvästi muista esitetyistä ongelmista. Yllättäen rahan puute 
sai ongelmatarkastelussa hyvin pienen roolin. Sitä merkittävämmäksi on-
gelmaksi, mutta ei lähellekään kolmen kärkeä, tuli osakkaiden heikko kun-
nossapidon osaaminen. 

Kuntakyselyssä kärkiongelmiksi  yksityisten teiden kehittämisessä nousivat 
tiekunnan vastuuhenkilöiden kääntyminen  ja  osakkaiden kiinnostuksen puu-
te. Isona ongelmana nähtiin myös osakkaiden vähäinen tietämys kunnossa-
pidosta. Kuntien edustajat nimesivät merkittäviä ongelmia enemmän kuin 
tiekuntien edustajat. Esille nousivat myös kunnan vähäiset henkilöresurssit, 
kunnanavustusten vähäisyys, paikallisten yrittäjien puute, töiden korkea hin-
tataso  ja  tiekuntien  suuri määrä. 

Tiekuntakyselyn  perusteella tärkeintä olisi kehittää tiekunnan osaamista 
kunnossapito-  ja  parantamistöiden  tekemisessä, talousasioissa  ja  töiden 
teettämisessä (urakkasopimukset, valvonta). 

Kuntakyselyn  mukaan yksityisten teiden kunnossapitoa voitaisiin parhaiten 
kehittää palauttamalla valtionavustukset kunnossapitoon  ja  lisäämällä yleen-
sä rahoitusta/avustuksia. Muita keskeisiä kehittämiskeinoja ovat tieisännöin

-ti,  yhteistoiminta eri toimijoiden välillä sekä tiekuntien  ja  niiden osakkaiden 
aktivoiminen osallistumaan  ja  ottamaan vastuuta tienpidosta. Tärkeäksi ke-
hittämiskeinoksi nähtiin myös tiekuntien koulutus. 

Neljäsosa tiekunnista ilmoitti tehneensä yhteistyötä muiden tiekuntien kans- 
sa lähinnä urakoiden teettämisessä  ja  materiaalien hankinnassa.  Vain 4  % 
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tiekunnista  oli käyttänyt  tieisännöitsijäpalveluja,  mutta palvelujen käytöstä  on 
 ainakin jossain määrin kiinnostunut noin  25  % tiekunnista.  

4.4.3  Yhteenveto 

Kolme  toimijaa -  toimintatavat murroksessa  

Vähäliikenteisten  teiden  tienpito  yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnassa  
liittyy oleellisesti kolmen tahon,  Tiehallinnon  (valtion), kuntien  ja  yksitylstie

-kuntien toimintaan.  Sen  lisäksi, että  Tiehallinto  vastaa yleisistä teistä,  sillä  on 
 vahva rooli  koko  tieliikennejärjestelmän  kehittämisessä  ja  valtioapukelpois

-ten  yksitylsteiden tienpidon  tukemisessa. Kunnilla  on  merkittävä vaikkakin 
alueittain  ja  kunnittain  melko vaihteleva rooli oman kuntansa  yksityisteiden  
hoidossa  ja  tienpitotoimien  rahoittamisessa. 

Kaikkien kolmen tahon  toimintakenttä  on  muutostilassa,  johon heijastuvat 
voimakkaasti  koko  yhteiskunnan väestö-, elinkeino-  ja  aluerakenteelliset  se-
kä työmarkkinoiden muutokset. Toimintatapojen  ja  tienpitojärjestelmän  kehit-
tämisen kärjessä kulkee  Tiehallinto,  joka  kilpailuttaa  yleisten teiden  kunnos-
sapidon  ja  rakentamisen kokonaisuudessaan. Kunnossapito  teetetään  suu-
rina kokonaisuuksina,  pitkäaikaisina alueurakoina. Kuntasektorilla  vastaava 
muutos  on  alkanut, mutta vasta pieni  osa  kunnista  on  lähtenyt käytännössä 
muuttamaan  toimintatapojaan. Tiekunnissa  suurimpana ongelmana pidetään  
vastuuhenkilöiden ikääntymistä  ja  vastuuhenkilöiden  puutetta. Myös kun -
nossapidon  osaamisen väheneminen  ja  paikallisten yrittäjien puute koetaan 
ongelmaksi. 

Yhteisiä tavoitteita 

Valtiovallan tavoitteena  on  pitää  koko  maa  asuttuna,  mutta väestö keskittyy  
aluekeskuksiin  ja  taajamiin, yhteiskunnan palvelut keskittyvät  ja  työpaikat  
etääntyvät.  Tämän kehityksen seurauksena  asumattomat,  tyhjät  ruudut  
Suomen kartalla lisääntyvät. Muutokset näkyvät myös  haja-asutusalueen  
alempiluokkaisten  teiden  liikennemäärien  vähenemisenä. 

Alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon tavoite  on  eräs  haasteellisimmista  yh-
teiskunnan tavoitteista. Väestö-  ja  aluerakenteen  muutosten myötä  tieyhte-
yksien merkitys ihmisten  jokapäiväisten  toimintojen hoitamisessa  on  kasva-
nut erityisesti  väestöään menettävillä  alueilla. Päivittäisen  liikennöitävyyden  
takaava palvelutaso korostuu entisestään. 

Tavoitteena  on  myös edistää tasapainoista  lilkennejärjestelmärakennetta.  
Siihen sisältyy  verkollinen  rakenne  ja  hierarkia, teiden tekninen  ja  toiminnal-
linen laatu sekä taloudellinen tasapaino tieverkon eri osista vastaavien kes-
ken. Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnassa  se  tarkoittaa  Tiehallinnon,  
kuntien  ja  tiekuntien  suhteellisten osuuksien tarkastelua. 

Kaikkien  toimijoiden  tavoitteena  on  hoitaa  ja  ylläpitää  rajapinnassa  olevaa 
tiestöä mandollisimman taloudellisesti turvaten silti välttämättömät  liikkumi

-set  ja  kuljetukset.  
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Yhteistyön  ja  tienpitojärjestelmien  kehittäminen 

Yhteistyö  ja sen  kehittäminen rajapinnassa olevan tiestön hoidossa  ja  ylläpi-
dossa  saa tiekunta-  ja  kuntakyselyjen  mukaan laajaa kannatusta, mutta  sen 

 tiellä nähdään myös esteitä. Esteitä yhteistyölle aiheuttavat  mm.  paikallisten 
yrittäjien puute, tarvittavan kaluston erilaisuus  ja  riittämättömyys, hoitotoi-
menpiteiden samanaikainen tarve, erilaiset laatuvaatimukset, pitkät välimat-
kat  ja  pelko hintatason noususta kuntien osalta.  Oman  haasteensa  yhteis-
työhön tuo myös  se,  että Tiehallinto,  kunnat ja  tiekunnat  ovat tienpitomenet-
telyjen kehittämisessä hyvin eri vaiheessa. 

Syksyllä  2004  muodostettiin tiehallintovetoisena ensimmäiset yhteisalueura
-kat,  joihin sisältyi yleisten teiden lisäksi kaavateitä  ja  yksityisteitä. Vaativinta 

urakoiden  muodostamisessa oli saattaa kuntien kilpailuttamisasiakirjat sa-
man tasoisiksi Tiehallinnon asiakirjojen kanssa. 

Yhteisalueurakat  ovat  3-vuotisia (yhdessä  2  vuoden optio)  ja  koskevat kunti-
en osalta  vain  talvikunnossapitoa.  Ensimmäisen  talven  kokemukset näistä 
urakoista ovat olleet pääosin myönteisiä. Positiivisena  on  nähty esimerkiksi 
talvihoidon laadun parantuminen liittymäalueiden hoidossa. Puutteita ainakin 
ensimmäisen vuoden kokemusten jälkeen nähtiin toimijoiden, niin urakoitsi-
joiden kuin tilaajienkin, osaamistasossa. 

Yhteisalueurakat  voivat olla yksi mutta ei varmasti ainoa tapa edesauttaa 
rajapinnassa olevan tiestön entistä taloudellisempaa hoitoa  ja  ylläpitoa. Käy-
tännön kokeilujen kautta saadaan joka tapauksessa arvokasta tietoa siitä, 
mitä eri toimijoiden pitäisi tienpidon kehittämistyössä huomioida vähäliiken

-teisen  tiestön osalta. 

Tärkeää olisi luoda toimijoiden yhteinen näkemys rajapinnassa olevan vähä-
liikenteisen tiestön palvelutasosta  ja sen  vaatimista käytännön toimenpiteistä 
pohjaksi tienpidon kehittämiselle. 

Kuntien palvelurakenneuudistus  ja  kuntakoon  kasvattaminen ovat kuumim
-pia  puheenaiheita juuri nyt  ja  helposti peittävät alleen pienemmät yksittäiset 

 asiat.  Kuitenkin juuri tällaiset yhteiskuntaa mullistavat uudistushankkeet voi-
sivat olla otollinen alusta suunnitella myös rajapinnassa olevan tiestön tien- 
pidon kehittämistä. Kunta-  ja  palvelurakenneuudistus  voi toteutuessaan 
oleellisesti muuttaa liikennevirtoja  ja  on  siksi hyvä huomioida vähäliikenteis

-ten  teiden tienpidon vastuujaossa. 
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5  TIEN HALLINNOLLISEN LUOKAN MÄÄRITTELY  

5.1  Nykykäytäntä  

5.1.1  Nykyiset ohjeet 

Yleisen tien määrittely perustuu  tielain säädöksiin,  joiden pohjalta  on  laadittu 
yksityiskohtaiset ohjeet yksityisen tien muuttamiseksi  paikallistieksi.  Ohjeet 
koskevat lähinnä  haja-asutusalueella sijaitsevia teitä. Taajamissa  kaavalliset 

 perusteet ovat  määrääviä.  Ohjetta sovelletaan myös yleisen tien lakkautta-
miseen, johon ei ole määritelty erillisiä  kriteereitä. 

Tiehallinnossa  käytössä oleva hallinnollisen luokan muutoksia koskeva ohje 
 on  vuodelta  1989.  Ohjeen mukaan  yksityistie  voidaan muuttaa  paikallistieksi 

 seuraavin perustein:  

1) Pistotie  
Tien  pituus tulee olla yli  6 km.  Lisäksi tien  vaikutusalueen  asutuksen 
aiheuttaman liikenteen tulee käyttää pääosaa tiestä  ja  pysyvän asu-
tuksen  asukasmäärän  tulee olla harvaan asutuilla  (^  7  as/km2 )  alueil-
la vähintään  80  (poikkeuksellisesti  60)  asukasta, keskimääräisen 

 asukastiheyden  (7- 15  as/km 2 )  alueilla  120 (100)  ja  tiheään asutuilla 

 (^  15  as/km2 )  alueilla  150 (130)  asukasta. Tähän ryhmään kuuluvat 
myös vähäisen  läpikulku  liikenteen  rengas- ja  rinnakkaistiet. 

Vaikutusalueen asutukseen  luetaan kuuluvaksi tarkasteltavan tien 
kannalta merkittävä, yli  0,5  km:n  tie-etäisyydellä yleisistä teistä oleva 
asutus.  

2) Rengas-  a  rinnakkaistiet  
Käsitellään joko  pistotienä  tai  läpikulkutienä  pituudesta  ja  läpikulkulii-
kenteen määrästä riippuen.  

3) Läpikulkutiet  
Tien  pituus tulee olla yli  4 km.  Läpikulku-  ja  reittiliikenteen  ja  vaiku-
tusalueen  asukasluvun tulee samanaikaisesti ylittää seuraavat  oh

-earvot: 

Läpikulkuliikenne  [au-  
toa  I  vrk]  

Asukasluku  
[as] 

>50 10 
50-25 10-50 
24-10 51-100 

Jos  tien pituus  on  alle  4 km,  tulee läpikulkuliikenteen olla yli  50 
 ajon.  Ivrk. 
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4) Taajamatiet  
Asutuksen  ja  liikenteen määrä eivät  taajamateiden  ollessa kyseessä 
ole riittävä  paikallistieperuste.  Pienten yleisen tieverkon ulkopuolelle 
jäävien kuntien  keskustaajamien  tärkeimpiä  läpikulku-  ja  I tai  sisään

-tuloväyliä,  jotka välittävät taajamaan yleiseltä  tieverkolta  tulevaa lii-
kennettä, voidaan pitää  paikallistienä,  mikäli  kaavalliset  edellytykset 
ovat voimassa.  

5) Erityiskohteiden  tiet  
Tie on liikenneterminaaliin,  suurehkoon ympärivuotista liikennettä  ai-
heuttavaan palvelulaitokseen  tai  muuhun huomattavaa yleistä liiken-
nettä  aiheuttavaan  kohteeseen johtava  tie. 

5.1.2  Ohjeiden soveltaminen 

 Esimerkkitiepiirit 

Nykykäytäntöjä  on  tarkasteltu kolmessa  erityyppisessä tiepiirissä.  Mukaan 
 on  valittu Uudenmaan, Keski-Suomen  ja  Oulun  tiepiirit  kuvaamaan erilaisia 

alueita Suomessa (taulukko  23).  

Uudenmaan  tiepiiri  on tiepiireistä pinta-alaltaan pienin. Yleisten teiden verk-
ko  tiepiirissä  on  tiheä. Tiestöä leimaavat useat pääkaupunkiin  säteittäisesti 

 johtavat  päätiet.  Toisaalta  tiepiiri  on  tyypiltään  rannikollinen  eli  tiepiirissä  on 
 useita vilkkaita rannikolle johtavia  pistotietyyppisiä  teitä. Taajamien väliset 

etäisyydet ovat lyhyitä. 

Myös Keski-Suomen  tiepiiri  on pinta -alaltaan pieni, vaikkakin selvästi Uu-
denmaan  tiepiiriä  laajempi. Alueella  on  runsaasti vesistöjä, mikä vaikuttaa 
yleisen tieverkon rakenteeseen. Sijainti keskellä Suomea näkyy suurina 

 kauttakulkuliikenteen  määrinä  päätiestöllä.  Muutoin  liikennevirrat  suuntautu-
vat pääasiassa keskellä tiepiirin aluetta sijaitsevaan maakunnan keskuk-
seen. 

Oulun  tiepiiri  on pinta -alaltaan laaja ulottuen Pohjanlanden rannikolta Venä-
jän rajalle.  Tiepiirissä  on  luonteeltaan hyvin erilaisia alueita. Taajamien väli-
set etäisyydet ovat yleensä pitkiä. Asutus  on  harvaa, erityisesti Kainuussa. 

 Raja-alueella  on  paljon  pistoteitä,  joiden varrella  on  erittäin vähän asutusta. 
 Jos  verkon tiheys Oulun  tiepiirissä  olisi Uudenmaan luokkaa, pitäisi teitä sil-

loin olla  2,5-kertaa nykyinen määrä eli  32 000 km. 
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Taulukko  23. Esimerkkitie  piirien tunnuslukuja. 

Uudenmaan  tie-  Keski-Suomen 
Oulun tiepiiri 

_________________________  piiri tiepiiri ____________________________  

Pinta -ala  [km2 ]  9 590 19 763 61 572  
Vesistöjä[km 2 ]  478 3 181 4715  
______________  (5%) (16%) (8%)  
Yleisiä teitä  [km] 4656 5233 12800 
(v.2004)  _________________ _______________ _____________________  
Yleisten teiden suh- 
deluku 	maapinta-  0,5 0,3 0,2  
alaan  [km/km 2] __________________ ________________ ______________________  

Maakunnat Uusimaa  ja  Itä- Keski-Suomi  Pohjois-Pohjanmaa  ja  
___________________  Uusimaa  _______________  Kainuu 
Asukkaita  (v. 2003) 1,42  miljoonaa  266 082 457 345  
Asukastiheys 
[as/km2]  

Uusimaa  209  ja  16  Pohjois-Pohjanmaa  11 
Itä-Uusimaa  33  ja  Kainuu  4 

(v. 2003)  _________________ _______________ ____________________  

Kriteerit aloitekäsittelyssä 

Tiealoitteita  yksityisestä tiestä yleiseksi tieksi  on  esimerkkitiepiireissä  käsi-
telty voimassa olevia ohjeita noudattaen. Lausuntojen valmistelussa  on  tar-
kasteltu ohjeiden mukaisesti tien merkitystä  (pistotie, rengastie, rinnakkais

-tie,  läpikulkutie),  tien pituutta, asutuksen määrää,  liikennemäärää  ja  läpikul-
kuliikenteen määrää sekä  kaavallista  tilannetta. 

Yleisen tien lakkauttamista  on  perusteltu seuraavilla  seikoilla: 
- 	tie  ei ole tarpeen yleiselle liikenteelle  
-  rautatieliikenteen lakkauttaminen  
- 	kaavalliset tarkastelut. 

Esimerkkitiepiirien käytännöt tiealoitteiden  käsittelyssä ovat olleet samanlai-
set.  

Esimerkkitiepiireissä  on  vuosina  1989  -  2003  käsitelty  213  kpl  eri teitä  kas
-keneita tiealoitteita.  Taulukossa  24 on  esitetty käsitellyt tiet  kappalemääri-

neen  ja  pituuksineen.  

Taulukko  24. Esimerkkitiepiirien aloiteteiden määrätiedot  vuosina  1989  -  2003.  

Yksityinen 	tie  Yleisen tien lakkauttami- Yhteensä 	aloi- 
_____________  yleiseksi tieksi nen teteitä  

Uusimaa  83  kpl  I 279 km  

Aloitteita  yht.  52  kpl / 252 km 31  kpl / 27 km  
Hyväksytty  23  kpl / 106 km 31  kpl ________________  

Keski-  Suomi 46  kpl  /178 km  

Aloitteita  yht.  28  kpl / 161 km 18  kpl / 17 km  
Hyväksytty  10  kpl / 47 km 18  kpl ________________  
Oulu 84  kpl / 386 km  
Aloitteita  yht.  50  kpl / 342 km 34  kpl / 44 km  
Hyväksytty  7  kpl / 48 km 32  kpl 

______________ ________________  (2  käsittely palautunut)  ________________  

Yhteensä  130  kpl  /755 km 83  kpl  /88 km 213  kpl /  843 km  
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Uudenmaan tiepiirissä hyväksyttiin tehdyistä aloitteista noin  44  %,  Keski- 
Suomen tiepiirissä noin  36  %  ja  Oulussa noin  14  %.  Yleisiksi teiksi hyväksyt-
tyjen teiden keskimääräinen pituus oli Uudenmaan tiepiirissä noin  4,6 km, 

 Keski-Suomessa noin  4,7 km  ja  Oulussa noin  6,8 km.  

Yleisen tien lakkauttamiset hyväksyttiin lähes aina. Ainoastaan kaksi aloitet-
ta palautettiin ministeriöstä tiepiiriin lisäselvityksiä varten. Aloitteet koskivat 
rautatien liikennepaikalle johtavia teitä Oulun tiepiirissä. Lakkauttamisaloit-
teiden tiet ovat olleet lyhyitä, Uudellamaalla  ja  Keski-Suomessa keskimäärin 
hiukan  alle  1  kmja  Oulussa noin  1,3 km.  

Tyypillisiä hallinnollisen luokan muutosaloitteita  parin  viime vuoden aikana 
tarkasteltiin Tiehallinnon liikenne-  ja  viestintäministeriölle  lähettämien, muu-
tosaloitteita koskevien yhdistelmien (yhdistelmät  2/2003, 1/2004, 2/2004  ja 

 1/2005)  pohjalta. Aloitteet koskivat pääosin yleisen tien lakkauttamisia. Lak-
kauttamisaloitteita tehtiin  36  kpl,  jotka kaikki johtivat yleisen tien lakkauttami-
seen. Tyypillisiä tapauksia olivat yleisen tien muuttaminen kaavatieksi kaa-
voituksen myötä  ja  tien käyminen tarpeettomaksi yleiselle liikenteelle rauta-
tieaseman lakkauttamisen johdosta. 

Yleisiksi teiksi muutettiin kolme aloitetietä, joista kaksi oli tyypiltään läpikul-
kuteitä. Toisen läpikulkutien osalta mainittiin, että alueelta lakkautettiin sa-
massa yhteydessä yleinen  tie,  jolloin yleisten teiden verkko alueella säilyi 
entisellään. Myös yksi yksityinen lossi muutettiin yleiseksi. Lisäksi yleiseksi 
tieksi esitettiin yhdeksää tietä, jotka eivät kuitenkaan Tiehallinnon selvitysten 
mukaan täyttäneet yleisen tien kriteerejä kuten tien pituusvaatimusta sekä 
läpikulkuliikenteen  ja  asutuksen määrää. Joissakin tapauksissa mainittiin 
alueen tieverkko  jo  riittävän kattava ksi.  

5.1.3  Asutus  ja  liikennemäärä  

Asutus  on  yleisen tien määrittelyssä perustekijä niin tielain kuin uuden 
maantielainkin mukaan. Asukastiheys  on  yksi muuttujista, joka kuvaa aluei-
den erilaisuutta  ja  otetaan yleisen tien kriteereissä huomioon erilaisena asu-
kasmäärävaatimuksena harvaan asutuilla alueilla, keskimääräisen asukasti-
heyden alueilla  ja  tiheän asutuksen alueilla. Tutkittiin, voisiko liikennemäärää 
pitää asukastiheyden tapaisena muuttujana, joka kuvaisi tiepiirien/alueiden 
erilaisuutta  ja  toisaalta hallinnollisen luokan rajapintaa. 

Yleisten vähäliikenteisten  ja  yksityisten vilkasliikenteisten teiden liikenne- 
määriä tarkasteltiin tiepiirikohtaisesti. Yleisten teiden liikennemäärät (KVL) 
saatiin tierekisteristä  ja  yksityisten teiden liikennemäärät Tiehallinnon yksi-
tyistieavustusjärjestelmästä. Seulottiin yleisten teiden pituudet liikennemää-
räluokittain: KVL ajon./vrk  alle  25, 30, 40, 50, 75, 100, 150  ja  200.  Vastaa-
vasti seulottiin yksityisten teiden pituudet liikennemääräluokittain: KVL 
ajon./vrk yli  25, 30, 40, 50, 75, 100, 150  ja  200.  Yhdistämällä yleisten  ja  yk-
sityisten teiden liikennemääräluokat tiepiireittäin samaan diagrammiin, saa-
tiin liikennemäärän rajapinta, jossa yleisten  ja  yksityisten teiden kokonaispi-
tuudet ovat samat. Kuvissa  25  ja  26 on  esitetty esimerkkitiepiirien  ja koko 

 maan yleisten  ja  yksityisten teiden liikennemäärärajapinnat. 
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Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinta KVL-määrän avulla, 
Uusimaa  
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Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinta KVL-määrän avulla, 
Keski -Suomi 

6000 	 - 	- __________  

5000  

	

- 	- 	aJoJ 	 ---Yleisot  tiet,  KVL< 

	

-- 	 --Yksityieet  tiet,  KVL^  

00000000000  

IWL (aJonJvrkj  

Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinta KVL-määrn avulla, 
 Oulu  

__ ____________ [._YsethetKVL<  

0  -  F)  ( 	IC) 4 C) CD- ---- F',) 
0 0 0 0  )  0 0 0 0 0  -  N,) 0)  .  (a 0) "1 0) (0 0 

00000000000  

KVL [ajon./vrkj  

Kuva  25.  Uudenmaan, Keski-Suomen  ja  Oulun tiepiirien yleisten  ja  yksityisten teiden 
liikennemäärärajapinnat. 
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Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinta KVL-määrän avulla, 
 koko  maa  
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—.—Yleiset tiet,  KVL< 

-.---  Yksityiset tiet,  KVL ^  

Kuva  26. Koko  maan yleisten  ja  yksityisten teiden liikennemäärärajapinta. 

Liikennemäärärajapintaa  kuvaavissa  diagrammeissa  muuttujina ovat  liiken-
nemäärä  ja  tiepituus,  jotka yhdessä muodostavat  liikennesuoritteen.  Raja - 
pinnassa yleisten  ja  yksityisten teiden  liikennesuoritteet  ovat samat.  Tiepliri-
kohtaista liikennemäärää rajapinnassa  voidaan käyttää suuntaa antavana 
tekijänä hallinnollisen luokan  määrityksessä. Diagrammeista  ei saada suo-
raan esimerkiksi  yksityistietyyppisten  teiden määrää  tiepiireittäin,  koska  lii-
kennemääräraja -arvo  on vain  yksi tekijä hallinnollisen luokan määrittelyssä. 
Muita vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi tien  tieverkollinen  asema  ja  sään-
nöllinen tavara-  ja  joukkoliikenne  tiellä. 

Taulukossa  25 on  esitetty  tiepiirien liikennemäärärajapinnat lukuarvoina.  Ra
-japinnan liikennemäärän  perusteella  tiepiirit  on  luokiteltu neljään luokkaan. 

Taulukko  25. Tie  piireile  saadut liikennemäärärajapinnat. 

Tiepilri 
_____________________ 

KVL-rajapinta 
[ajon./vrkl 

KVL-Iuokka 
[ajon./vrk]  

Uusimaa  129 100 
Turku 82 80  
Häme  77 80  
Keski -Suomi 80 80 
Vaasa 84 80  
Kaakkois -Suomi 66 60 
Savo-Karjala  60 60 
Oulu 48 50  
Lappi  34 50 
Koko  maa  68 ______________ 

Testattlin  lisäksi, miten  em.  liikennemäärärajat  vastaavat  asukastiheyttä. 
Asukastiheydet  on  otettu Tilastokeskuksen vuoden  2003  tiedoista  /20/. 

 Muuttujien arvot  on  esitetty taulukossa  26.  Suoritetun tilastollisen analyysin 
mukaan  liikennemäärärajapinnat  korreloivat hyvin  asukastiheyksiin. Korre

-laatia  0,887 on  merkittävä  (kuva  27).  Tämä osoittaa, että saadut liikenne
-määrärajapinnat  kuvaavat hyvin  tiepiirien  asutuksen aiheuttamaa liikennettä.  
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Taulukko  26.  Tiepiirien liikennemäärä rajapinnat  ja  asukastiheydet  /20/.  

Tiepliri 
Asukastiheys 

[As/km 2 ] 

KVL-rajapinta 
[ajonJvrkj  

Uusimaa  122 129 
Turku 36 82  
Kaakkois -Suomi 24 66  
Häme  36 77 
Savo-Karjala  12 60  
Keski -Suomi 16 80 
Vaasa 17 84 
Oulu 7 48  
Lappi  2 34 
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40 
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Asukastiheys [as/km2]  

Kuva  27.  KVL -rajapinnan  ja  asukastiheyden  välinen korrelaa  tio.  

5.1.4  Nykyisten  kriteerien  testausta  

Täyttävätkä  nykyiset yleiset tiet ohjeiden kriteerejä 

Koska ei ollut käytettävissä asukasmäärätietoja eikä tietoja läpikulkuliiken-
teen määrästä, tarkastelut tehtiin  vain  tien pituuden  ja  liikennemäärän (KVL) 

 perusteella.  Tien  pituus  on  nykyisissä ohjeissa pistotien kriteerinä asutuksen 
ohella  ja  läpikulkutien  kriteerinä läpikulkuliikenteen  ja  asukasluvun ohella. 

 Tien  kokonaisliikennemäärä KVL  ei esiinny lainkaan yleisen tien kriteereissä. 
Koska tiepituuden  ja  kokonaisliikennemäärän  pohjalta tehty testaus ei kata 
kaikkia yleisen tien kriteereitä, antavat testauksen tulokset  vain  viitteitä ylei-
senä tienä mandollisesti lakkautettavien teiden tyypistä  ja  määrästä. 

Tarkasteluun otettiin yleisistä teistä kaikki yhdystiet.  Ensin  seulottiin esi-
merkkitiepiirien yhdysteistä  alle  4 km  pitkät tiet, joiden KVL oli  alle  50 

 ajon./vrk.  Nykyisten kriteerien mukaan läpikulkutien pituuden tulee olla yli  4 
km. Jos  samanaikaisesti läpikulkuliikenteen määrä  on  yli  50  ajon./vrk,  ei 
asukasmäärällä ole merkitystä. Sitten tutkittiin, minkä verran tiepiireissä  on 
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hyvin lyhyitä,  alle  0,5 km  pitkiä yleisiä teitä  ja  minkälaisia ne ovat tyypiltään. 
 Raja-arvo  0,5 km  saadaan yleisen tien  vaikutusalueen  etäisyydestä, joka  on 

 esitetty nykyisissä yleisen tien  kriteereissä. Tarkastelujen  tuloksia  on  koottu 
 alla  olevaan  taulukkoon  (taulukko  27).  Taulukon tiedot koskevat  yhdysteitä  ja 

 niissä  on  mukana sekä pisto- että  läpikulkuteitä.  Erikseen testattiin lisäksi 
 kriteereiden täyttymistä pistoteillä seulomalla yhdysteistä  ne  pistotiet,  joiden 

pituus  on  alle  6 km.  Pistotietyyppisen  yleisen tien pituuden tulisi nykyisten 
ohjeiden mukaan olla yli  6 km.  

Taulukko  27.  Vähäliikenteisiä  ja  lyhyitä yhdysteitä esimerkkitie piireissä, tilanne 
 1.1.2004.  

Yhdystiet  Uudenmaan Keski-Suomen Oulun  
_______________________________ tiepiiri tiepiiri tiepiiri  
pituus yhteensä  3172 km 3355 km 8200 km  
määrä  513  kpl  387  kpl  879  kpl 
%  koko  tiestön pituudesta  68  %  64  %  64  % 
KVL^  50  ajon./vrk  58 km 257 km 892 km  
_______________________  18  kpl  37  kpl  134  kpl  
Pituus  <4 km 399 km 222 km 527 km  
______________________  204  kpl  120  kpl  291  kpl 
KVL  <50  ajon./vrk  14 km 19 km 89 km  
ja  pituus  <4km  10  kpl  13  kpl  55  kpl  
Pituus  <  0,5 km 6 km 5 km 10 km  
_______________________  23  kpl  18  kpl 39kpl  

1)  Hyvin lyhyet yhdystiet  

Alle  0,5 km  pitkät  yhdystiet  ovat Uudenmaan  tiepiirissä  tyypillisesti taaja-
maan (yleensä kaava-alueelle  tai  kaava-alueen  lievealueelle)  sijoittuvia teitä, 
joita tulisi tarkastella  maankäyttö-  ja  rakennuslain  pohjalta. Toisena tyyppi- 
ryhmänä ovat  pääteiden  ja  niiden  rinnakkaisteiden  väliset  yhdystiet,  jotka 
luonteeltaan sopivat yleisiksi  teiksi.  

Keski-Suomen  lyhimmät yhdystiet  ovat pääasiassa rautatieasemille  tai  - 
pysäkeille  ja  kuormausalueille  johtavia teitä, jotka tuskin ainakaan kaikki 
täyttävät yleisen tien  kriteereitä.  Lyhyissä  teissä  on  myös jonkin verran taa-
jama-/kaava-alueen teitä. Uudenmaan tiepiirin alueen  lyhyimmissä teissä  on 

 viisi tietä  ja  Keski-Suomessa kolme tietä, jotka jatkuvat toisen tiepiirin alueel-
le eivätkä siten ole todellisuudessa lyhyitä teitä. 

Noin  60  %  Oulun tiepiirin  alle  0,5 km  pitkistä  yhdysteistä  on  rautatieasemille  
ja  kuormaus -alueille johtavia teitä. Näistä teistä kaikkein  vähäliikenteisimpiä  
teitä voidaan pitää enemmän yksityisen kuin yleisen tien  luonteisina. 
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2)  Lyhyet yhdystiet, joilla erittäin vähän liikennettä 

Kun tarkastellaan yhdysteitä, joiden pituus  on  alle  4 km  ja  samanaikaisesti 
KyL  alle  50  ajon./vrk,  voidaan seulaan jääneitä teitä luonnehtia seuraavasti: 

Uudenmaan tiepiirin alueelta seulaan jäi  10  tietä: 
- 	4  pistotietä,  joista kaksi johtaa rannikolle (pistotieltä vaaditaan yleensä 

yli  6  km:n pituus) 
- 	2  tiepiirin rajalle menevää tietä, jotka jatkuvat toisen tiepiirin alueella 

(pituus todellisuudessa yli  4 km)  
- 	4  läpikulun  tietä, joista yksi johtaa liikennettä rinnakkaistieltä päätielle 

Seulaan jääneiden teiden tieverkollista asemaa tarkasteltiin tierekisterikartan 
avulla. Tierekisterikartan perusteella saatiin myös karkea  kuva  asutuksesta. 
Kaikki  alle  4 km  pitkät tiet ovat taajamien  ja  asutustihentymien  ulkopuolella. 
Kandella teistä ei ole asutusta. Niistä toinen  on  lyhyt läpikulkutie johtaen lii-
kennettä rinnakkaistieltä päätielle, joten sitä voinee pitää yleisenä tienä. Toi-
sen tien merkitys yleiselle liikenteelle  on  vähäinen, koska  sillä  ei selkeää tar-
vetta läpikulkutienäkään. Muilla teillä  on  asutusta, joten niiden merkitystä 
yleiselle liikenteelle täytyy tarkastella tarkemmin, vaikka ne nykyisten kritee-
rien puolesta ovat enemmän yksityisen tien luonteisia. 

Keski-Suomen tiepiirin alueelta seulaan jäi  13  tietä: 
- 	7  pistotietä,  joista  2  jatkuu muuna tienä  ja  1  johtaa vesistön rantaan 

(pistotieltä  vaaditaan yleensä yli  6  km:n pituus) 
- 	2  tiepiirin rajalle johtavaa tietä jatkuen toisen tiepiirin alueella (pituus 

todellisuudessa yli  4 km)  
- 	3  läpikulkutietä 
- 	1  rengastien  osa.  

Kun kaksi toisen tiepiirin alueelle jatkuvaa tietä jätetään pois, voidaan arvioi-
da tarkemmin  11  muun tien merkitystä yleiselle liikenteelle. Yhdellä läpikul-
kuteistä ei ole erityistä tieverkollista merkitystä läpikulkuliikenteelle eikä  sen 

 varrella myöskään ole juuri asutusta. Yhden pistotien, kuormausalueen tien, 
varrella ei ole lainkaan asutusta. Siten näiden kanden tien merkitys yleiselle 
liikenteelle  on  hyvin vähäinen. Yhdeksän muun tien varrella oli jonkin verran 
asutusta, joten niiden merkitystä yleiselle liikenteelle pitäisi tarkastella tar-
kemmin. 

Oulun tiepiirin alueelta seulaan jäi  55  tietä, jotka eivät täytä  em.  yleisen tien 
kriteerejä. Tiet olivat seuraavanlaisia: 
- 	10  tietä  (18%)  oli rautatieasemalle johtavia teitä 
- 	7  tietä  (13%)  oli aseman kuormausalueelle johtavia. 
- 	Muita pistoteitä oli yhteensä  26 (47  %),  joista  11  jatkui muuna tienä  ja  4  

johti vesistön rantaan. 
- 	Rengasteitä  oli  7  kappaletta  (13  %). 
- 	5  tietä  (9  %)  oli läpikulkuteitä. 

Oulun tiepiirin  alle  4 km  pitkistä teistä ainoastaan yksi oli taajamassa.  Se on 
 kuormausalueen  tie  kaavan LYT-alueella. Tarkasteluun käytetty Oulun tiepii-

rin tierekisterikartta  on  mittakaavaltaan niin pieni, ettei asutuksen määrää 
voitu arvioida seulaan jääneiden teiden osalta. Yleisenä kommenttina voi-
daan esittää, että asutusta vailla olevat rautatleasemille  ja  kuormausalueille 
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johtavat tiet eivät ole enää yleisen tien  luonteisia.  Niiden teiden, joiden var-
rella  on  asutusta, merkitystä yleiselle liikenteelle tulisi tarkastella tarkemmin. 

Tilanne  on  muuttunut  seulontatilanteesta  siten, että Oulun  tiepiirissä  on 
1.1.2005  mennessä lakkautettu teitä  22  kappaletta,  19 km.  Lakkauttaminen 
sisältää edellä mainittuja, suoritettujen  seulontojen  mukaisesti kriteerejä  täyt-
tämättömiä  teitä  14  kappaletta,  8 km.  Kaavasta johtuvista syistä lakkautettu-
ja oli kokonaismäärästä  5  kappaletta,  1,5 km.  Uudenmaan  tiepiirissä  lakkau-
tettiin  4  tietä, jotka eivät olleet seulaan jääneitä teitä. Keski-Suomen tiepiirin 
alueella ei vuonna  2004  lakkautettu teitä.  

3,)  Pistotietyyp p/set yhdystiet 

Pistotiet  palvelevat lähinnä asutuksen  pääsyteinä.  Niiden pitäisi nykyisten 
yleisen tien  kriteerien  mukaan olla yli  6 km  pitkiä  ja  lisäksi  on  vaatimuksena 
tietty pysyvän asutuksen määrä.  Esimerkkitiepiireistä  seulottiin kaikki sellai-
set  pistotiet,  jotka olivat  6 km tai  sen alle,  mutta vähintään  0,5 km  pitkiä 
(taulukko  28).  Alle  0,5 km  pitkät tiet  on  esitetty taulukossa  27.  Tällaisia teitä 

 on  kokonaisuudessaan niin vähän, että niiden määrällä ei ole vaikutusta täs-
sä tarkastelussa, minkä vuoksi ne jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Pituuden 

 ja  lukumäärän suhteen  pistoteitä  oli eniten Oulun  tiepiirissä.  Kaikkiin tiepiirin  
yhdysteihin  suhteutettuna Uudenmaan  tiepiirissä  on  kuitenkin jopa hivenen 
enemmän tällaisia lyhyitä  pistoteitä.  

Taulukko  28.  Yli  0,5 km  ja alle  6 km  pitkät  pistotiet esimerkkitiepiireissä  (ti-
lanne  1. 1.2004).  

Uudenmaan Keski-Suomen Oulun I  Pistotiet tiepiiri tiepiiri tiepiiri  Yhteensä  I  
0,5km  <pituus  ^  6 km 182 km 102 km 371 km 655 km 	I 

I 	67  kpl  39  kpl  117  kpl  223  kpl 	I  

Täyttävätkä rajapinnassa  olevat  yksityistiet  ohjeiden kriteerejä  

Tarkastelut  tehtiin soveltamalla  yksityistieavustusjärjestelmästä  saatavia tie-
toja voimassa oleviin yleisen tien  kriteereihin.  Yleisen tien  kriteerien täytty -
mistä tarkasteltiin karkeasti  tiepituuden,  asutuksen  ja  liikennemää-
rän/läpikulun  perusteella.  Seulottavaksi  valittiin  Tiehallinnon yksityistieavus-
tusjärjestelmässä  olevat tiet, joiden  KVL  on  suurempi kuin  tiepiirikohtainen 

 raja-arvo: Uusimaa  100  ajon./vrk,  Keski-Suomi 80  ajon./vrk  ja  Oulu 50  
ajon./vrk. KVL:n  raja -arvot  on  saatu yleisten  ja  yksityisteiden liikennemäärien 
rajapintatarkastelun  kautta (katso kohta  5.1.3).  
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Taulukko  29,  Yleisten teiden kriteerit täyttä  via yksityisteitä esimerkkitie  piireissä yksi
-tyistieavustusjärjestelmän  mukaan,  rekisteriajot  suoritettu vuonna 

 2004.  

Uudenmaan Keski-Suomen Oulun 
_____________________________________ tiepiiri tiepiiri tiepiiri 
KVL -raja-arvo [ajon./vrk]  100 80 50  
___________________________  [km]  [kpl]  [km]  [kpl]  [km]  [kpl] 
• 	Yksityisteitä  yhteensä yli  979 257 730 99 1230 278  

KVL-raja -arvon  ______ _______ _______ ______ ______ _______ 

• 	Tie>6km 
• 	Pistotiet  tai  rengas- ja  nfl- 106 12 82 7 85 7  

nakkaistiet,  joilla vähäi- 
nen  läpikulku _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

• 	Tie>4km  330 47 336 37 53 8  
• 	Läpikulkua ______ _______ _______ ______ ______ _______ 
• 	Tie<4km  163 70 31 13 36 26  
• 	Läpikulkua ̂   50  ajon  Jvrk _______ _______ _______ _______ _______ _______  
Yhteensä kriteerit täyttäviä  599 129 449 57 174 41  

Karttatarkasteluja  voitiin suorittaa yhteensä  84  eri tiekunnan tielle/teille: 
- 	Uudenmaan tiepiirissä  19  tiekunnan tielle/teille,  15  %  kriteerit täyt- 

tävistä teistä 
- 	Keski-Suomen tiepiirissä  40  tiekunnan tielle/teille,  70  %  kriteerit 

täyttävistä  teistä 
- 	Oulun tiepiirissä  25  tiekunnan tielle/teille,  61  %  kriteerit täyttävistä 

teistä. 

Tehtyjen karttatarkastelujen perusteella noin  18  %  kriteerit täyttävistä teistä 
sijaitsee taajamissa  tai  niiden lievealueilla, joten ne ovat siten pikemminkin 
kaavatien kuin yleisen tien tyyppisiä. Puutteellisten osoitetietojen takia  kart-
tatarkasteluja  voitiin tehdä niin vähän, ettei syvällisempää tien sijaintiin  ja 

 tien tyyppiin perustuvaa analyysiä pystytty tekemään. 

Yli  6 km  pitkissä teissä voi olla pisto- sekä  rengas- ja  rinnakkaisteiden  lisäksi 
muita tietyyppejä, joita ei voi poistaa joukosta ilman karttatarkastelua. Lisäksi 
tiekunta voi muodostua useasta tiestä, jolloin tien avustuskelpoinen pituus ei 
ole sellaisenaan lainkaan sopiva seulontaan. 

Taulukon yli  6 km  pitkistä teistä saatiin karttatarkasteluun  11  tiekunnan  tiet 
 (40  %).  Niistä ainoastaan yksi oli yhtenäinen  tie.  Kaikki muut tiet muodostui-

vat useasta erillisestä tiestä, joten niiden sopivuutta yleiseksi tieksi ei voida 
tarkastella suoraan yksityistieavustusjärjestelmän tietojen perusteella. Ku-
vassa  28 on  esitetty esimerkki yhden tiekunnan kymmenestä tiestä, jotka 
ovat eri puolilla kylää. Tarkasteltaessa pelkästään yksityistievustusjärjestel

-män  mukaista kokonaispituutta  ja  liikennemääräa'"tie"  täyttäisi yleisen tien 
kriteerit. 
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Kuva  28. Kähtä  vän tiekunnan  tiet Alavieskassa, Oulun  tie  piirissä. 

Testaustulosten  arviointi 

Tarkastelussa mukana olevat tiepiirit ovat piirteiltään erityyppisiä. Ne antavat 
edustavan kuvan  koko  Suomen tilanteesta. Yleisen tieverkon määrittelyssä 
alueiden erilaisuus  on  merkittävä tekijä eikä täsmälleen samoja kriteereiden 
lukuarvoja voida käyttää kaikilla alueilla. 

Testausten  perusteella ei voida esittää täsmällisiä lukuja siitä, kuinka paljon 
nykyisissä yleisissä teissä  on  sellaisia, jotka eivät enää täytä yleisen tien kri-
teerejä. Tarkasteluissa  on  voitu huomioida  vain  osa  voimassa olevien ohjei-
den mukaisista kriteereistä, koska käytettävissä ei ole ollut tietoja läpikulke

-van  liikenteen määristä eikä asukasmääristä. Tiedetään kuitenkin, että väes-
tön keskittyminen muutamiin atuekeskuksiin näkyy toisaalta asukasmäärien 
vähentymisenä  haja-asutusaluilla.  Se  puolestaan tarkoittaa, että yhä use-
ampi yleinen  tie  ei enää täytä niitä asutuksen kriteerejä, joita Tiehallinto käyt-
tää yleisen tien määrittelyssä. 

Tehtyjen seulontojen pohjalta saadaan melko luotettava arvio sellaisista yh-
dystieverkon pistoteistä, jotka eivät täytä pistotien pituudelle asetettua  vä

-himmäisvaatimusta.  Tällaisia teitä  on  esimerkkitiepiirien yhdysteiden  pituu-
desta noin  4,4  %  ja  määrästä  12,5  %.  

Niiden yhdysteiden määrä, jotka eivät täytä yleisen tien kriteerejä, voidaan 
karkeasti arvioida summaamalla esimerkkitiepiirien lyhyet  ja  erittäin vähälii-
kenteiset yhdystiet sekä lyhyet pistotiet. Näin arvioiden esimerkkitiepiirien 
yhdysteiden määrästä yhteensä noin  13,9% (247  kpl)  ja  pituudesta  4,8  % 

 (710 km)  ei täytä yleisen tien kriteerejä (taulukko  30).  Seulontojen  tuloksista 
 on  poistettu päällekkäisyydet niin, ettei mikään  tie  ote mukana kahteen ker-

taan.  Jos  yleisen tien kriteerejä täyttämättömien teiden pituuden prosenttilu-
kua  4,8  %  sovelletaan  koko  maan yhdysteihin, saadaan yleisen tien kriteere- 
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jä  täyttämättömien yhdysteiden pituudeksi  koko  maassa  2 480 km.  Luonnol-
lisesti kriteerejä  täyttämättömien  teiden määrät vaihtelevat  tiepiireittäin.  

Taulukko  30.  Esimerkkitiepiirien  yleisen tien kriteerejä  täyttämättömät yhdystiet,  ti-
lanne  1.1.2004.  

KVL <  50  ajon ./vrk  ja  pituus  <4 km,  
0,5 km  ^  pituus 	6 km*  

Määrä  [kpl]  
___________ 

Pituus  (km] 
___________  

Uudenmaan  tiepiiri  73 192  
Keski -Suomen  tiepiiri  45 115  
Oulun  tiepiiri  129 403  
Yhteensä  247 710  

*Molemma t  kriteerif  täyttävät  pistotiet  huomioitu  vain  kerran 

Kuinka paljon sitten  on  sellaisia yksityisiä teitä, jotka täyttävät yleisen tien 
kriteerit?  Yksityisteistä  käytettiin selvityksen pohjana  Tiehallinnon  yksityis -
tieavustusjärjestelmää,  jonka tiedot osoittautuivat aivan liian puutteellisiksi  
luotettavien  selvitysten tekemiseen. Yksityisissä  teissä  on  eittämättä yleisen 
tien kriteerit täyttäviä, mutta määrään ei tässä työssä tehdyn tarkastelun pe-
rusteella voida ottaa kantaa. Tässä työssä suoritettujen  karttatarkastelujen  
perusteella noin  18  % tiekuntien  teistä sijaitsee taajamissa  tai  niiden  lieve- 
alueilla, mikä saattaisi viitata siihen, että näiden teiden mandolliset hallinnol-
lisen luokan muutokset  koskisivat  pikemminkin  kaavatieksi  kuin yleiseksi 
tieksi muuttamista.  

5.1.5  Yhteenveto  rajapinnassa  olevista teistä  

Rajapinnassa  olevat yleiset tiet 

Tässä työssä ei ole voitu selvittää täsmällisesti, kuinka paljon  on  sellaisia 
yleisiä teitä, jotka eivät enää täytä yleisen tien kriteerejä. Asiaa  on  lähestytty 
käytettävissä olleiden  lähtötietojen  pohjalta kolmesta eri näkökulmasta: pel-
kästään  liikennemäärän (KVL)  kautta, yleisten  ja  yksityisten teiden  tiepiiri-
kohtaisen liikennemäärärajapinnan  tarkastelun kautta sekä testaamalla ylei-
sen tien  kriteerien täyttymistä  kolmessa  esimerkkitiepiirissä.  Mikään  tarkas-
teluista  ei kata kaikkia yleisen tien määrittelyssä käytettäviä kriteerejä.  

Yksinkertaisimmillaan  voidaan tarkastella  vain  teiden keskimääräistä vuoro-
kausiliikennettä (KyL)  ja  laskea erittäin  vähäliikenteisten yhdysteiden  määrä.  
Vähäliikenteisiä yhdysteitä (KyL ̂   200  ajon./vrk)  on  yhteensä  32 860 km.  
Rajapinnassa  huomio kohdistetaan ensisijaisesti erittäin  vähäliikenteisiin yh-
dysteihin,  joiden  liikennemäärä  on  ^  50  ajon./vrk.  Näitä  yhdysteitä  oli maas-
samme  1.1.2005  yhteensä noin  5900 km  eli  8  %  kaikista yleisistä teistä. 
Erittäin  vähäliikenteisten yhdysteiden kokonaispituudesta  on 60  %  Savo- 
Karjalan, Oulun  ja  Lapin  tiepiireissä.  Tässä  on  muistettava, että  liikennemää

-rä  ei ole suoraan yleisen tien kriteerinä lukuun ottamatta läpikulkuliikenteen 
määrää  läpikulkuteillä.  

Toisessakin  tarkastelutavassa  on  käytetty  liikennemäärätietoja,  mutta  on 
 otettu huomioidaan  tiepiirien  erilaisuus. Työssä  on  selvitetty  tiepiirikohtaiset 

liikennemäärärajapinnat,  jotka kuvaavat yleisen  ja  yksityisen liikenteen rajaa  
liikennemäärän  suhteen (kohta  5.1.3). Jos  käytetään näitä  liikennemäärän 

 raja-arvoja, saadaan  lakkautusuhanalaisten  yleisten teiden  yhteispituudeksi  
noin  10200 km  (taulukko  31).  
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Taulukko  31.  Määritellyt  KVL-rajapinta-atvot alitta  vat yhdysteiden pituudet tie piireit-
täin.  

Tiepiiri 
Rajapinta 

 [ajon./vrk]  
Pituus 
[km]  

%-osuus kaikista 
tiepiirin yleistä 
teistä 

Uusimaa  KVL <  100 433 9 
Turku  KVL<80  957 12  
Kaakkois -Suomi  KVL<  60 967 11  
Häme KVL <  80 1 729 18 
Savo -Karjala KVL <  60 1 547 14  
Keski -Suomi  KVL <  80 1 017 19 
Vaasa  KVL<80  1031 12 
Oulu  KVL <  50 1 262 10  
Lappi KVL <  50 1 282 14  
Kokomaa ________  10225 13  

Kolmannessa tarkastelutavassa  on  arvioitu esimerkkitiepiirien lyhyiden  ja 
 erittäin vähäliikenteisten läpikulkuteiden sekä lyhyiden pistotietyyppisten yh-

dysteiden määrä. Niiden määräksi  on  pituuden suhteen saatu noin  4,8  % 
yhdysteiden  kokonaismäärästä. Kun samaa prosenttilukua sovelletaan  koko 

 maahan, saadaan lakkautettavien yleisten teiden yhteispituudeksi noin  2 500 
km.  

Tehtyjen tarkastelujen perusteella lakkautettavien yleisten teiden yhteispi-
tuus asettuisi välille  2 500  -  5 900  -  10200 km.  Vaihteluväli  on  siis  varsin 

 suuri. Koska yleisen tien kriteereinä käytettyjä tietoja oli  varsin  niukasti käy-
tettävissä, voitiin lakkautettavien yleisten teiden määrää arvioida nykyisin 
käytettyjen kriteerien pohjalta  vain  hyvin karkeasti. Lisäksi  on  muistettava, 
että kaikki lakkautettavat tiet eivät automaattisesti muuttuisi yksityisteiksi. 

 Osa  niistä  on  pikemminkin kaavatien luonteisia. 

Rajapinnassa  olevat yksityiset tiet 

Rajapinnassa  tarkastelu kohdistetaan vilkkaimpiin yksityisteihin. Yksityistei
-tä,  joiden liikennemäärä KVL ̂   50  ajon./vrk,  on  Tiehallinnon yksityistieavus-

tusjärjestelmän  mukaan noin  18 650 km  eli  36  %  kaikista rekisterin teistä. 
Yksityistieavustusjärjestelmän tietoja tarkasteltaessa  on  aina syytä muistaa, 
että yksityistieavustusjärjestelmän tiedot eivät ole täysin ajantasaisia  ja  pe-
rustuvat tiekuntien edustajien avustuskelpoisuushakemuksissaan antamiin 
tietoihin.  

Jos  liikennemäärän  raja-arvoina  käytetään aikaisemmin selostettuja yleisen 
 ja  yksityisen tien tiepiirikohtaisia  raja-arvoja, saadaan vilkkaimpien yksityis-

ten määräksi noin  10 400 km,  joka  on  noin  20  %  kaikista valtionapuun oikeu-
tetuista yksityisteistä (taulukko  32).  
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Taulukko  32.  Määritellyt KVL - rajapinta -arvot ylittävät tien pituudet tiepiireit - 
thin  TihIlinnnn vksitvismkisthrin miikn  

Tiepiiri 
Rajapinta  
[ajonJvrk]  

Pituus  
[km]  

%-OSUUS kaikista 
 rekisterin tiepii-

nfl yksityisteistä  
Uusimaa KVL ̂   100 989 27 
Turku  KVL ^ 80  960 14  
Kaakkois -Suomi  KVL ̂   60 1631 19  
Häme KVL ^ 80  1518 24 
Savo-Karjala KVL ^ 60  1711 18  
Keski -Suomi  KVL ^ 80  731 16 
Vaasa  KVL ^ 80  1267 21 
Oulu  KVL ̂   50 1303 27  
Lappi KVL 	50 274 19 
Koko  maa  _______  10384 20  

Läpikulkuliikenne  on  selkeästi yleistä liikennettä. Tiekunnat ilmoittavat itse 
läpikulkuliikenteen määrän Tiehallinnon yksityistieavustusjärjestelmään 
avustuskelpoisuushakemuksissaan, eikä tietoja voida pitää siksi täysin luo-
tettavina. Muuta kuin osakkaiden liikennettä oli tiekuntakyselyn mukaan  60  
%:lla tiekuntien  teistä. Tällaista liikennettä aikaansaavat esimerkiksi marias

-tus ja  muu virkistyskäyttö. 

Tiekuntakyselyn  mukaan yksityisten teiden varrella  on  keskimäärin  11  pysy-
vää asuntoa, joka tarkoittaisi noin  30  asukasta. Tämä ei ole lähelläkään ylei-
seksi tieksi kelpuutettavan pistotien nykyisiä vähimmäisvaatimuksia. 

Yksityisteiden  varrella  loma -asutus  on  lisääntynyt tiekuntakyselyn mukaan. 
 Loma-asutusta  on  tiekuntien  teiden varrella keskimäärin enemmän kuin py-

syvää asutusta. Vilkkaiden yksityisteiden varrella näyttäisi kuitenkin olevan 
keskimäärin enemmän pysyvää asutusta kuin  loma-asutusta.  Loma -asutusta 
ei kuitenkaan nykyisin huomioida yleisen tien määrittelyssä 

Tiehallinnon yksityisrekisteristä  ei saada suoraan tietoa yksityisteiden  pi -
tuuksista,  koska tiekuntien tiet voivat muodostua useista eri teistä. Suoritet-
tujen tarkastelujen mukaan vilkasliikenteisimmistä yksityisteistä  varsin  monet 
tiet muodostuivat useammasta kuin yhdestä tiestä. Yksityistieavustusjärjes-
telmän tietoja ei voida siis suoraan käyttää tien pituuteen perustuvaan  mää -
räseulontaan. Tiekuntakyselyn  mukaan tiekunnan tien/teiden pituus  on  koko 

 maassa keskimäärin  3,8 km,  joka  on  pienempi kuin yleisen tien kriteereissä 
nykyisin yleensä käytettävä tien pituuden vähimmäisvaatimus. 

Tehtyjen tarkastelujen perusteella vaikutti myös siltä, että monilla alueilla 
yleinen tieverkko  on  jo varsin  tiheä. Sellaisissa tapauksissa jonkin yksityis- 
tien muuttaminen yleiseksi tieksi saattaisi johtaa siihen, että jokin toinen  tie 

 alueella kävisi tarpeettomaksi yleiselle liikenteelle. 

Pelkän liikennemäärätarkastelun perusteella näyttäisi yleisen tien kriteerit 
täyttäviä yksityisteitä olevan  10 400  -  18 650 km.  Määrä  on  kuitenkin har-
haan johtava, koska muut yleisen tien kriteerit eivät näyttäisi keskimääräis-
ten lukujen valossa täyttyvän lainkaan. Hyvin karkeana arviona yleisen tien 
kriteerit täyttäviä yksityisteitä voisi olla puolet edellä esitetystä alemmasta 
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pituusarviosta  eli noin  5 000 km.  Näistä noin  20  %  eli  1 000 km on  taajamis-
sa  tai  aivan taajaman liepeillä  ja  enemmän kaavatien kuin yleisen tien luon-
teisia. Niitä tuskin hyväksyttäisiin yleisiksi teiksi.  

5.2  Arviota hallinnollisen luokan muutoksista 

Yleisen tien kriteereissä  on  niin monta toisistaan riippuvaa muuttujaa, että 
käytettävissä olleiden tietojen valossa  on  vaikea arvioida, kuinka paljon  on 

 sellaisia vähäliikenteisiä yleisiä teitä, jotka eivät enää täytä yleisen tien kri-
teerejä. Vielä vaikeampaa  on  arvioida, missä määrin  on  yksityisteitä.  jotka 
täyttävät yleisen tien kriteerit, koska yksityisteitä koskevat tiedot ovat erittäin 
puutteellisia. Jotta saataisiin edes karkea  kuva  yleisten  ja  yksityisten teiden 
välisten hallinnollisen luokan muutosten kustannusvaikutuksista, tehdään 
tässä seuraavat olettamukset: 

- 	5 000 km  vähäliikenteistä  yleisistä teistä muutetaan yksityistieksi, 
- 	4 000 km  yksityisteistä  muutetaan yleiseksi tieksi.  

Jos  noin  5 000 km  yleisiä teitä lakkautetaan  ja  noin  4 000 km  yksityisiä teitä 
otetaan yleisiksi teiksi, valtion ylläpitämien teiden määrä laskee  1 000 km. 

 Tienpitokustannus  pienenee silloin  1,9  milj.  euroa  vuodessa,  jos  käytetään 
Tiehallinnon selvityksen  5/2004  mukaisia soratien yksikkökustannuksia eli  1 
900  euroa/km/v.  Valtio  vastaa maantielain mukaan lakkautettavien teiden 
kunnossapidosta tietyn ajan niiden lakkauttamisen jälkeen.  Jos  lakkautetta

-vien teiden kunnossapidosta huolehditaan noin vuoden ajan, syntyy tästä 
valtiolle lisäksi lakkauttamista seuraavana vuonna kustannuksia noin  8  milj. 

 euroa,  kun yksikkökustannuksena käytetään soratien keskimääräistä hoito-
kustannusta  1 600  euroa/km.  

Kun yleisten teiden kunnossapito  ja  osin ylläpitokin tilataan laajoina alueura-
koina  ja  alueurakoita  on  lähes  90,  olisi yleisten teiden vähenemä keskimää-
rin noin  11 km  alueurakkaa  kohti. Vähenemä tuskin näkyy merkittävästi al-
kavan alueurakan hinnassa, koska kyseessä  on  alimman hoitoluokan  tie  ja 

 määrä  on  suhteellisen pieni. Käynnissä olevaan urakkaan  se  toisi suoraan 
vähäisiä säästöjä, jotka määräytyisivät kunkin urakkasopimuksen hoitoluok-
kaa vastaavan yksikköhinnan perusteella. Keskimääräisillä soratien hoidon 
hinnoilla laskettuna  se  tarkoittaisi noin  18 000  euroa/urakka/v.  

Tässä oletetut muutokset lisäisivät yksityisten teiden määrää  1 000 km.  Lak-
kautettavat  yleiset tiet tulisivat tiekuntien  ja  mandollisesti kuntien vastuulle. 
Siitä aiheutuisi kunnossapitokustannuksia yhteensä noin  0,4  -  0,8  milj.  eu-
roa/v,  jos  käytetään tiekuntakyselystä saatuja yksikköhintoja  400  -  800  eu-
roa/km.  

Selvimmin yleisenä tienä lakkautettavia näyttäisivät olevan merkityksensä 
menettäneille rautatieasemille  ja  -lastauspaikoille  johtavat tiet. Ne ovat kui-
tenkin yleensä hyvin lyhyitä eikä niiden yhteispituus näyttele suurta roolia 
yleisten teiden kokonaispituudessa. 

Erittäin vähäliikenteisten (KVL^50 ajon./vrk) yleisten teiden kokonaispituu-
desta  60  %  on Savo-Karjalan, Oulun  ja  Lapin  tiepiireissä.  Näissä tiepiireissä 
yleisten teiden verkko  on  suhteellisen  harva,  minkä vuoksi vähäliikenteisillä

-kin  tieosuuksilla  saattaa olla verkollisesti merkittävä asema  ja  siksi perusteita 
yleiseksi tieksi. 



74 	 Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnan  tarkastelu 
TIEN HALLINNOLLISEN LUOKAN MAARITTELY 

Vähäväkisimmillä  alueilla yleisten teiden lakkauttaminen saattaa joissakin 
tapauksissa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia yksittäisille  talouksille  ellei 
kunta ota  yksitylsteiden  hoitoa vastuulleen. Toisaalta  tiekuntakyselyn  mu-
kaan  vain 60  %  kunnista aikoo lähi vuosina myöntää avustuksia  yksityisteille  
nykyisen suuruisena,  15  %  aikoo vähentää avustuksia  ja  lähes  20  %  ei aio 
myöntää lainkaan avustuksia. Miten tähän  avustuskuvioon  sitten istuvat uu-
det  avustettavat  tiet? Todennäköisesti monet  yksityisteitä  avustavat  kunnat 

 ainoastaan jakavat entisen määrärahan useamman tien kesken, jolloin  avus-
tussumma pienentyy  yhtä tietä kohden. 

Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnassa  olevien  vähäliikenteisten  teiden 
suurimittaiset hallinnollisen luokan muutokset yksistään tuskin tuovat ratkai-
sevaa parannusta teiden taloudelliseen ylläpitoon.  Jos  laajoihin hallinnollisen 
luokan muutoksiin päädytään, pitäisi niihin kytkeä valtion  yksityistieavustus

-ten  selvä korottaminen niin, että voitaisiin taas osoittaa  avustusvaroja  yksi -
tyisteiden  kunnossapitoon.  Valtionavustusten  korottaminen  1990-luvun alku-
puoliskon tasolle vaikuttaa  koko  yhteiskunnan kannalta  varsin  tehokkaalta 
keinolta  turvata  rajapinnassa  olevien teiden kunto  ja  liikennetarvetta  vastaa-
va laatutaso. 

Kun otetaan huomioon käynnissä oleva kunta-  ja  palvelurakenneuudistus,  ei 
ajankohta juuri nyt vaikuta parhaalta mandolliselta hallinnollisen luokan muu-
tosten laajalle toteuttamiselle. Hallinnollisen  luokituksen tarkemmalle  suun-
nittelulle ajankohta  sen  sijaan saattaisi olla mitä sopivin.  

5.3  Yleisen tien kriteerien kehittäminen  

5.3.1  Maantielain  vaikutus 

Mikä muuttuu 

Nyt voimassa olevan  tielain  korvaa  maantielaki,  joka tulee voimaan 
 1.1.2006.  Uuden  lain  myötä kaikki yleiset tiet ovat hallinnollisesti  maanteitä.  

Maantiet luokitellaan toiminnallisesti valta-,  kanta-,  seutu-  ja  yhdysteihin. 

Maantielaissa  on  täsmennetty maantien parantamisen  ja  uuden maantien 
tekemisen edellytyksiä samoin kuin yleisen tien lakkauttamisen edellytyksiä. 
Maanteiden  ja  yksityisten teiden välisiin  hallinnollisiin luokituksiin  ei maantie- 
laissa esitetä muutoksia, vaan yksityisen tien muuttaminen  maantieksi  ja 

 maantien lakkauttaminen määräytyvät kuten nykyäänkin  yksittäistapauksit
-tai n.  

Nykyisen  tielain  mukaan yleinen  tie  voidaan lakkauttaa, jollei tietä uuden tien 
rakentamisen johdosta  tai  muusta syystä enää pidetä yleisen edun kannalta 
tarpeellisena. Uusi  maantielaki  lähtee siitä, että lakkauttamisen edellytysten 
tulee olla jossain suhteessa uuden tien tekemisen edellytyksiin.  Jos  maantie- 
ta  ei enää käytetä yleiseen liikenteeseen,  se  voidaan lakkauttaa. Käytännös-
sä arviointi joudutaan tekemään siinä suhteessa, onko maantiellä enää  ylei- 
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sen  liikenteen mukaista  palvelutehtävää  vai  käyttävätkö  sitä  vain  tien vaiku-
tuspiirin  kiinteistöt  omana  pääsytienään,  sanotaan  lain  perusteluissa. 

Maantietä parannettaessa syrjään jäävä  tie  lakkaa  maantienä  suoraan  lain 
 perusteella kuten nykyisinkin.  Jos  syrjään jäävän maantien katsotaan edel-

leen palvelevan paikallista yleistä liikennettä,  se  voidaan pysyttää maantie- 
nä.  Siitä tulee kuitenkin määrätä  tiesuunnitelmassa.  

Nykyisestä laista puuttuvat  menettelysäännökset  tien lakkauttamisessa lu-
kuun ottamatta  lakkauttamispäätöksen  tiedoksi antamista.  Maantielaki  lähtee 
siitä, että tien lakkauttamisesta laaditaan tiesuunnitelma, joka asetetaan ylei-
sesti nähtäville  tai  jos  asia koskee  vain  muutamia henkilöitä, voidaan 
suunnitelma toimittaa heille.  Tiesuunnitelmaa  vastaan voi tehdä muistutuk-
sia.  Tiesuunnitelmassa  tulee osoittaa myös, tarvitaanko  lakkaava  tie  kaduksi  
tai  yksityistieksi.  Jos  tietä ei enää tarvita, tulee  tiesuunnitelmassa  esittää  en -
nallistamistoimenpiteet. Tiesuunnitelmassa  tulee lisäksi esittää erityistä hoi-
toa vaativat laitteet  ja  rakenteet, joista vastuu siirtyy uudelle  tienpitäjälle. 

Maantielain  mukaan  valtio  vastaa tien lakkaamisesta huolimatta  sen  kun-
nossapidosta tietyn ylimenokauden ajan,  jos  tietä käytetään jatkossa yksi

-tyistienä.  

Yleisen tien lakkauttamisen menettelytapoja ei käsitellä tässä työssä. 

Miten muutokset näkyvät yleisen  ja  yksityisen tien rajan määrittelyssä  

Maantielaki  ei suuresti muuta yleisen tien vaatimuksia.  Se  yksinkertaistaa 
jonkin verran käsitteitä, kun yleisten teiden  jako  maanteihin  ja  paikallisteihin 

 poistuu  ja  yleisistä teistä käytetään pelkästään nimitystä maantie. Periaat-
teessa suurin muutos lienee  se,  että yleisen tien tarvetta mitataan maantie- 
lain  mukaan yleisen liikenteen tarpeella.  Tielain  mukaan maantien tarve voi-
daan määrittää paitsi  kauttakulkevan kaukoliikenteen  tai  muun yleisen liiken-
teen, joka ei ole pääosin paikallista, myös yleisestä tarpeesta lähtien. Käy-
tännössä yleisen liikenteen  ja  yleisen tarpeen välistä rajaa  on  kuitenkin hyvin 
vaikea vetää. 

Yleiselle liikenteelle  on  tunnusomaista liikennettä harjoittavan  henkilömäärän 
 laajuus  ja  rajoittamattomuus,  sanotaan  maantielainperusteluissa.  Tien  vaiku-

tuspiirissä asuvien  ja  tietä säännöllisesti käyttävien henkilöiden lukumäärä 
 on  arvioitava  ja  heitä  on  oltava suhteellisen monta, jotta voidaan puhua ylei-

sestä liikenteestä.  Jos  näiden tietä käyttävien henkilöiden määrä  on  suuri,  on 
 tien liikennettä pidettävä yleisenä, vaikka  se  olisi luonteeltaan paikallista,  ly-

hytmatkaista  liikennettä.  Jos tie  palvelee  vain  sen  välittömän  vaikutusalueen 
 kiinteistöjen  liikennetarvetta,  on  kyseessä pääsääntöisesti yksityinen liiken-

ne.  

Maantielain  perusteluissa otetaan selvästi kantaa siihen, että  täsmällisillä 
 käsitteillä kuten  liikennemäärillä  ei ole  ilmaistavissa,  milloin paikallinen lii-

kenne  on  yleistä  tai  yksityistä, koska olosuhteet eri puolilla Suomea poikkea-
vat paljon toisistaan.  Kaukoliikennettä  ja  seudullista  liikennettä voidaan 

 maantielain  perustelujen mukaan aina pitää yleisenä  liikenteenä.  Paikallinen 
liikenne  sen  sijaan voi olla joko yleistä  tai  yksityistä.  
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Maantielaki  korostaa  liikennejärjestelmän  kokonaisuutta  ja  yksittäisen tien 
asemaa yleisten teiden verkossa.  

5.3.2  Hallinnollisen luokan määrittelyn lähtökohdat 

Hallinnollisen  luokittelun  näkökulmasta  seututiet  ovat  lähtökohtaisesti  yleisiä 
teitä liikenteen luonteen  ja  tieverkollisen  aseman vuoksi.  Seututeillä  on  seu-
dullista  liikennettä,  jota  voidaan aina pitää yleisenä  liikenteenä. Yhdysteillä 

 sen  sijaan  on  pääasiassa paikallista liikennettä, joka voi olla joko yleistä  tai 
 yksityistä liikennettä. Näin  ollen  hallinnollisen luokan rajankäynti koskee käy-

tännössä  yhdysteitä  ja  yksityisiä teitä.  

Tielain  ja  maantielain  vertailu osoitti, että niitä tekijöitä, joita yleisen tien 
määrittelyssä nykyisin käytetään, ei ole syytä muuttaa. Niiden painotusta  ja 

 yksittäisten  kriteerien lukuarvoja  samoin kuin alueellisia eroja  on  kuitenkin 
syytä tutkia. Lisäksi  on  pohdittava yhteiskunnassa tapahtuneiden  ja  tapah-
tumassa olevien muutosten kuten asutuksen keskittymisen, väestö-  ja  elin-
keinorakenteen muutosten sekä viranomaisten organisaatioiden  ja  toiminta-
tapojen muutosten vaikutuksia. 

Alue-  ja  elinkeinorakenteen sekä työmarkkinoiden muutokset näkyvät  haja- 
asutusalueen asutuksen  ja  alempiluokkaisten  teiden  liikennemäärien  vähe-
nemisenä erityisesti  väestöään menettävillä  alueilla.  Se  ei kuitenkaan vält-
tämättä tarkoita teiden merkityksen vähenemistä vaan pikemminkin päinvas-
toin.  Tieyhteyksien  merkitys ihmisten  jokapäiväisten  toimintojen hoitamises-
sa  on  kasvanut palvelujen  vähetessä  ja  keskittyessä sekä työpaikkojen  
etääntyessä.  Siksi saattaa olla perusteltua, että yleiseltä tieltä  edellytettävät 
liikennemäärät  voivat joissakin tapauksissa olla suhteellisen pieniä. 

Vaikka  liikennemäärä  on  vaikuttava tekijä hallinnollista luokkaa  määriteltäes
-sä,  ei  se  yksinään ole riittävä peruste. Tämän päivän näkemyksiä vastaa  lii-

kennemäärää  paremmin  liikennetarve,  jota  tulee tarkastella ihmisten joka -
päiväisten liikkumistarpeiden,  elinkeinoelämän kuljetusten  ja  alueiden kehit-
tämisen kannalta. Myös muut yhteiskunnan välttämättömät tarpeet kuten pa-
lo-  ja  pelastustoimi  on  muistettava. 

Yleisen tien määrittelyn  kriteereitä  kehitettäessä tulisi tarkastella  
-  tien sijaintia  ja  alueen  kaavatilannetta  (taajama, taajaman  lievealue,  ha-

ja-asutusalue) 
-  tien  vaikutusalueen  asutusta (pysyvä asutus  ja loma-asutus)  
- 	tien pituutta  
-  tien asemaa yleisten teiden verkossa  
-  liikenteen määrää  ja  luonnetta  
-  elinkeinoelämän  kuljetustarpeita 
-  palvelujen  saavutettavuutta 
-  alueellista  ja  sosiaalista tasa-arvoa  
-  palo-  ja  pelastustoimen  ja  muita yhteiskunnan  erityistarpeita.  

Lisäksi  kriteerien  määrittelyssä tulisi tarkastella monipuolisesti suomalaises-
sa yhteiskunnassa tapahtuneita  ja  tapahtumassa olevia muutoksia. Alue-  ja 

 elinkeinorakenteen, työmarkkinoiden  ja  väestörakenteen muutokset heijas-
tuvat monin tavoin olosuhteisiin  haja-asutusalueiden vähäliikenteisellä  ties

-töllä.  Oman  lisänsä siihen tuovat  viranomaistahojen  vuosikymmeniin suu- 
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rimmat  organisatoriset  muutokset.  Kriteerien  tulisi olla sellaisia, että niiden 
avulla  edistettäisiin  tasapainoista  liikennejärjestelmärakennetta.  Siihen sisäl-
tyy  verkollisen  rakenteen  ja  teiden teknisen  ja  toiminnallisen laadun lisäksi 
taloudellinen tasapaino tieverkon eri osista vastaavien tahojen, tässä tapa-
uksessa valtion, kuntien  ja  tiekuntien  kesken.  Vähäliikenteisiä  teitä, niin ylei-
siä kuin  yksityisiäkin,  pitäisi pystyä hoitamaan  ja  ylläpitämään mandollisim-
man taloudellisesti turvaten välttämättömät  liikkumisetja  kuljetukset.  

5.3.3  Näkökohtia yleisen tien kriteereihin 

Yleisen tien määrittelyn periaatteet  ja  vaiheistus  

Nykyisissä ohjeissa ei ole erityisesti kiinnitetty huomiota hallinnollisen luokan 
 määrittelyprosessin askelluksiin.  Yleisen tien kriteerit  on  sidottu  tietyyppei

-hin,  joita ovat pisto-,  rengas-,  rinnakkais-  ja  läpikulkutie  sekä  taajamatie  ja 
 erityiskohteen  tie.  Kunkin  tietyypin  osalta  on  kerrottu yleisen tien määritte-

lyyn vaikuttavista seikoista. Nykyisten ohjeiden  tyyppinimikkeet  ovat edel-
leen käyttökelpoisia, mutta  tietyyppien  kytkeminen nykyistä selkeämmin hal-
linnollisen luokan määrittelyn  vaiheistukseen  helpottaisi  koko  arviointipro-
sessin  ymmärtämistä.  

Arviointityön  vaiheita  ja  eri vaiheissa tapahtuvia valintoja  ja  päätöksiä voi-
daan kuvata seuraavilla  askelluksilla:  

Tien  sijainti  
1. Kaava-alueella  (taajamatie) >  määrittely  maankäyttö-  ja ra

-kennuslain  määräysten perusteella  
2. Kaava-alueen  lievealueella => tapauskohtainen  harkinta 

 -  kaava-alueeseen rinnastettavissa oleva alue  (taajamatie) 
- 	haja -asutusalue  

3. Haja -asutusalueella  (haja-asutusalueen  tie) 	>  määrittely 
 maantielain  perusteella  

Haja -asutusalueen tien  tyypitys  
1. Perustietyypit: pistotie, läpikulkutie  
2. Erityiskohteen  tie 
3. Muut  tietyypit: rengastie, rinnakkaistie  

Ill.  Luokitustekijät  
1. Raja -arvot  
2. Painotus 

Kun selvitetään tien edellytyksiä yleiseksi tieksi, tarkastellaan ensimmäises-
sä vaiheessa tien sijaintia kaavoitukseen nähden. Silloin päätetään, onko 
kyseessä  taajamatie,  johon sovelletaan  maankäyttö-  ja  rakennuslakia,  vai 

 haja-asutusalueen  tie,  jonka hallinnollinen luokka määräytyy  maantielain  pe-
rusteella. Tässä selvityksessä käsitellään pääasiassa  maantielain  mukaista 
hallinnollisen luokan määrittelyä. 

Hallinnollisen luokan arvioinnin toisessa vaiheessa määritellään tien tyyppi. 
Jatkossa kannattaisi nimetä  perustietyypeiksi pistotie  ja  läpikulkutie.  Ren-
gas- ja  rinnakkaistietä käsiteltäisiin joko  pistotienä  tai  läpikulkutienä  tien pi-
tuudesta  ja  läpikulkuliikenteen määrästä riippuen. Huomattavaa yleistä lii-
kennettä  aiheuttaviin erityiskohteisiin  johtavia teitä käsiteltäisiin omana  ryh- 
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mänä  kuten tähänkin asti. Erityiskohteita voisivat olla esimerkiksi suuret lii-
kenneterminaalit  ja  julkiset palvelulaitokset. 

Arvioinnin kolmannessa vaiheessa määritellään eri luokitustekijöiden arvot. 
 Haja-asutusalueella yleisen tien luokitustekijöinä käytetään nykyisten ohjei-

den mukaan tien pituutta, asukastiheyttä, pysyvän asutuksen määrää  ja  lä-
pikulkuliikenteen määrää. Luokitustekijät perustuvat tien pituutta lukuun ot-
tamatta tielakiin. Luokitustekijät  ja  niiden  raja-arvot (kriteerit) riippuvat tietyy-
pistä. 

Nykyisten ohjeiden mukaiset luokitustekijät soveltuvat myös maantielain tul-
kintaan mutta niitä voidaan myös muuttaa, yhdistellä  tai  lisätä. Maantielaissa 
eikä tielaissa ole suoraan lueteltu luokitustekijöitä vaan ainoastaan kerrottu 
niitä seikkoja, jotka luokittelussa  on  huomioitava. Jäljempänä tässä luvussa 

 on  esitetty näkökohtia maantielaissa tärkeiksi todetuista seikoista  ja  niiden 
mandollisesta käsittelytavasta hallinnollisen luokan määrittelyssä. Luokitus- 
tekijöitä koskevia näkökohtia  on  koottu seuraavien otsikoiden  alle:  liikenteen 
määrä  ja  luonne, asutus, tien pituus, tien asema yleisten teiden verkossa  ja 

 yhteiskunnan erityistarpeet. 

Vaikka eri tietyyppien tarkastelussa käytettäisiin samoja luokitustekijöitä, voi 
luokitustekijöiden painotus olla erilainen. Viime vuosina  on  erilaisten suunni-
telmien yhteydessä alettu käyttää teiden merkitsevyyden määrittelyä eräänä 
teiden priorisoinnin apuvälineenä. Tehtyihin malleihin  on  yleensä sisältynyt 
useita merkitsevyyteen vaikuttavia tekijöitä  ja  mandollisuus painottaa eri teki-
jöitä lähtökohdista riippuen. Merkitsevyysajattelu voisi tuoda lisäarvoa myös 
hallinnollisen luokan määrittelyyn. Tämän luvun lopussa  on  luotu lyhyt kat-
saus tehtyihin merkitsevyysmalleihin.  

Tien  sijainti  ja  kaavallinen  tilanne 

Kun  tie on  kaava-alueella,  on  maankäyttö-  ja  rakennuslaki  yksiselitteisesti 
määrittelyn pohjana.  Sen  mukaan yleisten teiden liikennealuetta voidaan 
osoittaa valta-,  kanta- ja  seututeitä  sekä niitä yhdistäviä  ja  niiden jatkeena 
olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiallisesti muuta kuin paikallista lii-
kennettä. Keskustelua käydään lähinnä yleisen tien päätekohdasta. Valta-
kunnallisesti merkittäviin satamiin johtavat tiet voivat olla yleisiä teitä kaava- 
alueella. 

Maankäyttö-  ja  rakennuslain  voimaantulon myötä kaava-alueilla, lähinnä 
vanhan rakennuslain aikaisilla rakennuskaava-alueilla  on  paljon yleisiä teitä, 
jotka eivät täytä maankäyttö-  ja  rakennuslain  edellytyksiä yleiselle tielle. Näil-
le teille  on  laissa määrätty kymmenen vuoden siirtymäkausi, joka päättyy 

 1.1.2010.  

Kaava-alueiden lievealueilla tilannetta joudutaan aina pohtimaan tapauskoh-
taisesti. Usein lievealueen rakentaminen  on  niin tiheää, että  lain  vaatimus 
kaavan laatimisesta  on  "aivan ovella". Silloin maankäyttö-  ja  rakennuslain 

 soveltaminen  on  perusteltua, kun käsitellään aloitetta joka koskee yksityis- 
tien paikallistieksi muuttamista. Lievealueen  tie on  usein taajamamerkillä va-
rustettu, vaikkei alueella olisikaan voimassa olevaa kaavaa. 
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Moottori-  ja  moottoriliikennetielle  pitää olla vaihtoehtoinen yhteys, rinnakkais
-tie.  Rinnakkaistie  voi olla yleinen  tie tai  katu kaavallisesta tilanteesta riippu-

en 

Liikenteen määrä  ja  luonne 

Liikenteen määrä  ja  luonne ovat perustekijöitä yleisen tien määrittelyssä. 
Keskimääräinen vuorokausiliikenne KVL  on  yleisesti ottaen eniten käytetty 
liikennemäärätieto.  Se  ei kuitenkaan ole yleisen tien kriteerinä nykyisissä oh-
jeissa. Liikennemäärätietona  vain  läpikulkuliikenteen määrä  on  mukana läpi-
kulkutien arvioinnissa. 

Liikenteen luonne  on  avaintekijä.  Yleisellä tiellä pitää olla yleistä liikennettä, 
 jolle  on  tunnusomaista liikennettä harjoittavan henkilöpiirin laajuus  ja  rajoit-

tamattomuus.  Rajan vetäminen yleisen  ja  yksityisen liikenteen välille  on 
 haasteellista. Maantielain perusteluissa viitataan tien vaikutuspiirissä asuvi-

en  ja  tietä säännöllisesti käyttävien henkilöiden määrään  ja  todetaan, että 
heitä  on  oltava suhteellisen monta, jotta voidaan puhua yleisestä liikentees-
tä. Liikenteen luonnetta määriteltäessä  on  arvioitava niiden henkilöiden lu-
kumäärä, jotka asuvat tien vaikutuspiirissä  ja  käyttävät sitä pääsytienään  tai 

 muuten säännöllisesti.  J05  näiden tienkäyttäjien määrä  on  suuri,  on  heidän 
toimestaan  tai  asioissaan harjoitettavaa  liikennettä pidettävä yleisenä, vaikka 

 se  luonteeltaan olisikin paikallista lyhytmatkaista liikennettä. Maantielain pe-
rusteluissa sanotaan lisäksi, että tien palvellessa  vain  sen  välittömän vaiku-
tusalueen kiinteistöjen liikennetarvetta,  on  kysymyksessä pääsääntöisesti 
yksityinen  tie.  Siten yksityisiä teitä olisivat esimerkiksi metsä-  ja  viljelypals-
toille  johtavat tiet  tai  tiet, jotka palvelevat  vain  muutamaa asuttua kiinteistöä. 
Kiinteistöjen asukasmäärällä  on  silloin merkittävä rooli yleisen tien määritte-
lyssä. Juuri tähän tapaan käsitellään pistoteitä nykyisissä ohjeissa, joissa 
liikenne otetaan arviointiin  vain  asukasmäärän  kautta.  Se  lienee jatkossakin 
oikean suuntainen tarkastelutapa.  

Jos  maantietä ei enää käytetä yleiseen liikenteeseen,  se  voidaan lakkauttaa. 
Kuten maantielain perusteluissa todetaan, käytännössä arviointi joudutaan 
tekemään siinä suhteessa, onko maantiellä enää yleisen liikenteen tarpeen 
mukaista palvelutehtävää vai käyttävätkö sitä  vain  tien vaikutuspiirin kiinteis-
töt omana pääsytienään. 

Tehdyissä merkitsevyysluokituksissa liikenne  on  selvästi monipuolisemmin 
mukana. Niissä  on  käytetty KVL-tietoa, mutta lisäksi liikkumis-  ja  kuljetustar

-vetta  ihmisten jokapäiväisen liikkumisen  ja  elinkeinoelämän kuljetusten kan-
nalta. Säännöllinen joukkoliikenne sekä koulu-  ja  työmatkat  on  niissä myös 
huomioitu. Ihmisten jokapäiväisen liikkumisen kannalta palvelujen saavutet-
tavuus  on  eräs merkittävä tekijä. Merkitsevyyden määrittelyn kehittäminen 
voisi avartaa näkökulmia myös yleisen tien määrittelyssä. 

Asutus 

Asutus  on  yksi tärkeimmistä tekijöistä hallinnollisen luokan määrittelyssä.  Se 
 otetaan huomioon kummassakin perustietyypissä, mutta eri tavalla. 

Nykyinen käytäntö  on,  että  pistoteillä  käytetään luokitustekijänä tien vaiku- 
tusalueella olevan, pysyvän asutuksen asukasmäärää, jonka  raja-arvo riip- 
puu alueen asukastiheydestä (asukasta/km 2). Alueeksi  on  otettu kunta.  Li- 
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säksi vaikutusalueen  asutus  on  rajattu koskemaan  vain  yli  0,5  km:n  tie- 
etäisyydellä yleisistä teistä olevaa asutusta, jolloin asukkailla katsotaan ole-
van  0,5  km:n omavastuu  tienpidosta. 

Maantielain  perusteella nimenomaan  pistotiellä  pysyvä asutus  on  lähtökohta. 
Pysyvän asutuksen asukasmäärä  ja  asukastiheys  sopivat  luokitustekijöiksi. 

 Jos  pistotiellä  ei ole pysyvää asutusta, voidaan nyrkkisääntönä pitää, ettei  tie 
 ole yleinen  tie.  Lähtökohtana  on  silloin  se,  ettei tiellä ole yleistä liikennettä. 

Poikkeuksena voi olla  erityiskohteen  tie,  joka johtaa merkittävään liikenne-
terminaaliin  tai  julkisen palvelun laitokseen (esimerkiksi sairaala). Silloin eri -
tyiskohteen  aiheuttaman yleisen liikenteen tulee olla huomattavan suuri.  
Asukastiheyden  lähtökohtana voi olla kunta  tai  jokin muu alue. Tämän päi-
vän tilanteessa  kuntakohtaiset  tiedot ovat helposti saatavissa  ja  tuovat alu-
eelliset erot riittävästi esille. Jatkossa  on  kuitenkin huomioitava  kuntaraken

-teen  mandollisen muutoksen vaikutukset.  

Yksitylstien vaikutusalue  on  määritelty jokaisen yksittäisen  aloitekäsittelyn  
yhteydessä erikseen. Kattavaa tietoa  yksityisteiden vaikutusalueista  ei ole. 
Sellaista  tiedostoa  ei ole järkevää  luodakaan  muuten kuin siinä tapauksessa, 
että  yksityisteiden  kunnossapitoon ruvetaan jälleen jakamaan  valtioavustus

-ta.  Työ olisi huomattavan suuri, kun  valtionapukelpoisia yksityisteitä  on  yli 
 15000  kpl. 

Läpikulkutiellä vaikutusalueen  asukasmäärä  on  nykyisissä ohjeissa sidottu 
läpikulkuliikenteen määrään.  Jos  läpikulkuliikenteen määrä  on  yli  50 

 ajon./vrk,  pelkkä läpikulkuliikenteen määrä  on  riittävä peruste yleiseksi tieksi 
eikä asukasmäärä vaikuta lainkaan hallinnollisen luokan määrittelyyn. Maan -
tielain  perusteella ratkaisevaa yleisen tien määrittelyssä  on  yleisen liikenteen 
tarve. Liikenteen määrällä  on  myös merkitystä, vaikkei sille voidakaan antaa 
täsmällistä  lukuarvoa.  

Asutus-/väestötietoja  voitaisiin jatkossa käyttää monipuolisemmin esimerkik-
si kehittämällä teiden  merkitsevyyden  määrittelyä. Yksi mandollisuus olisi 
liittää  tarkasteluihin  kuntien  perifeerisyysasteen  määrittely hyödyntäen käy -
tettävissä olevia  tilastotietoja  väestöstä.  Asukastiheyden  ohella voitaisiin ot-
taa mukaan väestön väheneminen tietyllä ajanjaksolla  ja  ikärakenne. Myös  
työttömyystiedot  voisivat olla mukana osaltaan kuvaamassa kunnan  menes-
tymisedellytyksiä.  Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo voitaisiin huomioida  
tarkasteluissa perifeerisyysasteen  määrittelyn kautta.  

Päädytäänpä  millaiseen malliin tahansa,  asukastiheys-  ja  asukasmäärätie
-dot  olisi luontevaa  päivittää  uusissa ohjeissa. Nyt  aloitekäsittelyssä  käyte-

tään  asukastiheydelle  vuoden  1996  tietoja.  Raja-arvoja tulisi peilata tämän 
päivän tilanteeseen.  Vähäliikenteisten  yleisten teiden varrelta väki vähenee  
muuttotappioalueilla,  joista muutetaan  kuntakeskuksiin  lähelle palveluita  tai 

 työn perässä  kasvukeskuksiin. Asukasmääräkriteeri  vaikuttaa tämän päivän  
vähäväkisiä  alueita ajatellen korkealta, kun harvaan  asutuillakin  alueilla vaa-
timuksena  on  vähintään  80  (poikkeuksellisesti  60)  asukasta.  

Tien  pituus 

Laissa ei ole määräyksiä yleisen tien pituudelle. Käytännössä  on  muotoutu-
nut käsitys, että hyvin lyhyestä tiestä vastaa joku muu kuin yleisen tien pitä-
jä.  Tiepituudelle  on  ikään kuin määritelty  omavastuupituus  (0,5 km),  joka  il- 
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menee nykyisissä ohjeissa rajoituksena vaikutusalueen asutuksen määritte-
lylle. 

Nykyisten ohjeiden mukaan pistotien pituuden tulee olla yli  6 km.  Läpikulku
-tiellä vähimmäisvaatimus  on  yleensä  4 km. Jos  pituus  on  sitä pienempi, tu-

lee läpikulkuliikenteen olla yli  50  ajon./vrk. Pituusvaatimusta  olisi jatkossa 
hyvä tarkastella asukasmäärä-, asukastiheys-  ja  liikennemäärävaatimuksiin 

 mandollisesti tehtävien muutosten kanssa samanaikaisesti.  

Tien  asema yleisten teiden verkossa  

Maantielaki  korostaa liikennejärjestelmän kokonaisuutta. Aloitetien asema 
yleisten teiden verkossa  on  tärkeä lähtökohta hallinnollisen luokan määritte-
lyssä. Jotta yksityinen  tie  voitaisiin muuttaa maantieksi, olisi  sillä  oltava tielii-
kennejärjestelmässä sellainen asema, että  se  palvelee merkittävästi mui-
denkin kuin tieosakkaiden kulkuyhteystarvetta, sanotaan maantielain perus-
teluissa. Lisäksi aloitetiellä olisi oltava sellainen asema, että  se  maantieksi 

 muutettuna täydentäisi yleisen liikenteen tarpeita mandollisimman tehok-
kaasti  ja  taloudellisesti osana maanteiden verkkoa. 

Nykyisissä ohjeissa tien verkollinen asema huomioidaan etupäässä läpikul-
kuliikenteen määrän kautta. Kasvukeskusten läheisyydessä tällainen tarkas-
telu nykyisten ohjeiden mukaisilla läpikulkuliikenteen määrillä lienee edelleen 
riittävä. Väestöään menettävillä alueilla, missä tieverkko  on  usein  harva,  tie- 
yhteyksien merkitys ihmisten jokapäiväisten toimintojen hoitamiselle samoin 
kuin maa-  ja  metsätalouden kuljetuksille saattaa olla elintärkeä. Tällöin  harva 

 yleisten teiden verkko voi olla erityisperuste hyväksyä jokin  tie  yleiseksi tieksi 
suhteellisen pienistä liikennemääristä huolimatta. 

Yhteiskunnalliset erityistarpeet 

Alueellinen  ja  sosiaalinen tasa-arvo  on  tärkeä lähtökohta yleisen tien määrit-
telyssä. Sitä ajaa nykyisissä ohjeissa asukastiheys. Alueen perifeerisyysas

-teen  ja  tieverkon tiheyden huomioiminen toisi tasa-arvonäkökulman nykyistä 
painokkaammin hallinnollisen luokan määrittelyyn.  

Palo-  ja  pelastustoimelle  tien olemassaolo ylipäänsä  ja  kunto ovat merkittä-
viä. Joissakin tapauksissa palo-  ja  pelastustoimien  varmistamisella saattaa 
olla merkitystä tien hallinnolliseen luokitukseen.  

Tien  merkitsevyys  

Teiden merkityksen (merkitsevyyden) määrittelyä  on  pohdittu pitkään erilai-
sissa yhteyksissä. Hallinnollista luokittelua koskevissa julkaisuissa sitä  on 

 käsitelty ainakin  1980-luvulta lähtien. Liikennemäärät (KyL, läpikulkuliiken-
ne) ovat niissä korostetusti esillä, mutta tien merkitsevyyttä  on  pohdittu aika 
laajasti myös muuten. Liikennemäärän ohella asutus  on  ollut toinen peruste-
kijä tien merkitsevyyden määrittelyssä. Tänä päivänä paikkatietojärjestelmi

-en  kehittäminen antaa entistä paremmat edellytykset luoda malleja useam-
pien tekijöiden huomioimiseksi käytännön arviointityössä. Muiden kuin lii-
kenne-  ja  asutustietojen järjestelmällisessä huomioimisessa  on  aikaisemmin 
usein todettu ongelmaksi, ettei lähtötietoja ole saatavissa  tai  niiden hankki-
minen  ja  päivittäminen  on  hyvin työlästä  ja  kallista. 
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Vuonna  2001 on  esitetty malli  merkittävyyden huomioimiseksi yksityisteiden 
valtionavustusprosentin määrittämisessä (Vähäliikenteisten  teiden  tienpito

-mallin  testaaminen,  Tiehallinnon  selvityksiä  76/2001).  Ja  aivan viime vuosina  
merkitsevyysluokitusta  on  alettu hyödyntää  tienpidon  suunnitelmissa, kun 
muutamat  tiepiirit  ovat tehneet alemman tieverkon  kehittämissuunnitelmia 
merkitsevyysluokitukseen  pohjautuen.  Merkitsevyysluokitus  on  niissä työka-
lu,  jota  käytetään lähinnä hankkeiden  ohjelmointiin.  Nämä  vähäliikenteisten  
teiden  merkitsevyysluokitukset  on  kuitenkin tähän asti laadittu  tiepiireittäin  
vailla yhteisiä, valtakunnallisia kriteerejä.  

Roadex—hankkeessa, jonka tavoitteena  on  tarjota ideoita  vähäliikenteisten  
teiden kunnon  hallinnan  politiikaksi Pohjoisen  periferian  alueella,  on  teiden  
merkitsevyyttä  lähestytty mielenkiintoisella tavalla. Hankkeessa  on  luotu  6-
vaiheinen  malli, joka tähtää viime kädessä tien palvelutason määrittelyyn. 
Erilaisten  paikkatietojen  hyödyntäminen  on  mallissa keskeistä.  Mallin  sisällä 

 on  neljä erilaista  luokitusta. Luokitusten summana  saadaan  kuljetustarvein-
deksi. Kuljetustarveindeksin luokitustekijöiden  erilaisten yhdistelmien avulla 
määritellään tien palvelutaso. Mallissa  on  elementtejä, joita voitaisiin sovel-
taa myös hallinnollisen luokan määrittelyssä. 

Lähtökohtana  on  tunnistaa jonkin laajan kokonaisuuden (esimerkiksi maa-
kunta, lääni,  Suomi)  sisällä ne alueet, joilla  on  heikoimmat edellytykset me-
nestyä.  Seulana  käytetään alueen  väestötietoja, työttömyystietoja, peruspal-
velujen saavutettavuutta  ja  alueen  syrjäisyyttä,  joiden avulla määritellään 
kunkin alueen  perifeerisyysaste (heikkousaste).  Tämäntyyppinen luokitus 
voisi palvella alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon  huomioimista  myös hallin-
nollisen  luokituksen  määrittelyssä. Tarvitaan kuitenkin  lisätutkimusta,  jotta 
voidaan ottaa perustellusti kantaa siihen, millaista  aluejakoa  kannattaisi 
käyttää, mitä väestö-  ja  työttömyystietoja  käytetään, miten peruspalvelut  ja 

 niiden  saavutettavuus  sekä  syrjäisyys  kannattaisi Suomessa määritellä.  

Roadex-mallin  toisessa vaiheessa luokitellaan  maaseutualueen  tiet  (4  luok-
kaa)  elintärkeiden, napanuorateiden tunnistamiseksi.  Tien merkitsevyyttä 

 lähestytään silloin alueen näkökulmasta tutkimalla, onko tiellä korvaavaa yh-
teyttä  ja  millaista aika-  ja  kustannuslisää  mandollinen korvaava yhteys aihe-
uttaa.  Napanuoratieajattelu  ei kuitenkaan sovellu hallinnollisen  luokituksen  
määrittelyyn  pistoteiden  osalta, koska  se  asettaa kaikki  pistotiet  samaan 
luokkaan.  Läpikulkuteillä ajattelumalli  toimii  ja  käytännössä pohdinnat kor-
vaavan yhteyden merkityksestä ovat tuttua toimintaa  tiealoitteiden  käsitteli-
jöille. Vakiotekijänä  yleisen tien  kriteeristöön  sitä silti tuskin kannattaa ottaa. 

Kaksi muuta  4-portaista  luokitusta Roadex-mallin  sisällä koskevat ihmisten  
liikkumistarpeita  ja  elinkeinoelämän  kuljetustarpeita. Kuljetustarve  on  määri-
telty  vain  sanallisesti. Tarpeiden määrittelyn perusajatus  on  jokseenkin sama 
kuin  tiepiirien  alemman tieverkon  merkitsevyysluokituksissa  eli painotetaan 
säännöllisiä kuljetuksia. Ihmisten  liikkumistarpeissa  nostetaan esille koulu-  ja  
työmatkaliikenne  sekä  bussiliikenne  ja  elinkeinoelämän kuljetuksissa sään-
nöllinen, päivittäinen  kuljetustarve.  Tämän tyyppisiä seikkoja sisältyy yleisen 
tien määrittelyn  arviointeihin  nykyisinkin vaikkakaan ei samassa muodossa.  

Roadex-mallia  ja  tähän mennessä tehtyjä alemman tieverkon  merkitsevyys-
luokituksia  ei voi suoraan siirtää hallinnollisen luokan määrittelyyn. Niissä 
samoin kuin  yksityisteiden valtionavustusprosentin  määrittämiseen ehdote-
tussa mallissa  on  kuitenkin aineksia, joita voidaan soveltaa yleisen tien  mää- 
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rittelyssä.  Teiden merkitsevyyden määrittely vaikuttaa oivalta apuvälineeltä 
moniin tienpidon osatehtäviin. Siksi kannattaisi  ensin  luoda valtakunnallinen 
perusmalli,  jota  tarkennettaisiin  eri osatehtävien tarpeiden mukaan. Esimer-
kiksi perusteet alueellisen  ja  sosiaalisen tasa-arvon huomioimiseksi Suo-
messa voisi sisältyä perusmalliin. Perusmallissa otettaisiin myös kantaa 
aluejakoihin. Todennäköisesti esimerkiksi toimintalinjatyössä tarkasteltaisiin 
eri alueita kuin hallinnollisen luokan määrittelyssä. 
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