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ESIPUHE 

Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnan  tarkastelu  on  osa  Tiehallinnon  stra-
tegista tutkimusohjelmaa  "S 14  Vähällikenteisten  teiden taloudellinen ylläpi-
to", joka tähtää entistä  tehokkaampien  ja  edullisempien  sekä ympäristön 
kannalta kestävien ratkaisujen löytämiseen  vähäliikenteisten  teiden ylläpi-
toon. 

Työssä  on  laadittu kaksi raporttia. Tähän  raporttiin  on  koottu työn  taustama-
teriaali  sekä työssä tehtyjen  tiekunta-  ja  kuntakyselyjeri  tulokset. 

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 Tieyhdistyksestä. Konsultteina  työssä toimivat Aini Sarkkinen, 
Päivi  Annamaa  ja  Sini Tainio  Plaana  Oy:stä. 

Helsingissä joulukuussa  2005  

Tiehallinto 
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I  JOHDANTO  

Tienpitovastuun  määrittely  ja  tiestön rahoituskysymykset ovat puhuttaneet 
Suomessa vuosikymmeniä. Rajankäynti yleisen  ja  yksityisen tien välillä  on 

 nostettu tuon tuostakin esille niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. 
Sama koskee yleisen tien  ja  kadun/kaavatien  suhdetta. 

Pohjan nykyiselle yleisten teiden määrittelylle loi vuodelta  1954  peräisin ole-
va tielaki,  jota  on  sittemmin useaan otteeseen muutettu  ja  jonka tulee kor-
vaamaan  1.1.2006  voimaan tuleva maantielaki.  Lain  määrittelyt  yleiselle tiel-
le ovat tielaissa  ja  myös uudessa maantielaissa aika väljät. Maantielain mu-
kaan tienpitoviranomaisella (Tiehallinnolla)  ja  LVM:llä  on  harkintavalta  siitä, 
muutetaanko joku yksityinen  tie  maantieksi.  Yleisistä teistä kaava-alueilla  on 

 säädetty maankäyttö-ja  rakennuslaissa,  joka tuli voimaan  1.1.2000.  

Tässä raportissa  on  luotu katsaus yleisten  ja  yksityisten teiden tienpitovas-
tuun rajaa koskeviin määräyksiin, ohjeisiin, kannanottoihin  ja  selvityksiin 

 1980-luvulta lähtien. Tarkastelun kohteena ovat detaljikaavojen ulkopuolella 
olevat tiet  ja  yksityisistä teistä lähinnä valtionapukelpoiset tiet. Raportti sisäl-
tää lisäksi vuoden  2005  alussa tehtyjen tiekunta-  ja  kuntakyselyjen  tulokset. 
Kyselyillä kartoitettiin erityisesti yksityisteiden nykyistä tilaa  ja  toisaalta  tie- 
kuntien  ja  kuntien edustajien näkemyksiä vähäliikenteisten teiden tienpidosta 

 ja sen  kehittämisnäkymistä.  

Raportti  on  laadittu taustatiedoksi yleisen  ja  yksityisen tien rajapintaa koske-
valle työlle, josta  on  laadittu erillinen julkaisu, Tiehallinnon selvityksiä 

 51/2005.  Rajapintaa  koskeva työ  on  osa  Tiehallinnon  strategista tutkimusoh-
jelmaa "Vähäliikenteisten teiden taloudellinen ylläpito', jonka tavoitteena  on 

 löytää entistä tehokkaampia  ja  edullisempia sekä ympäristön kannalta kes-
täviä ratkaisuja vähäliikenteisten teiden ylläpitoon. 

Yleisen  ja  yksityisen tien rajan määrittelyn, yksityisteiden rahoituksen  ja  tien- 
pidon toteutuksen kannalta merkittäviä päätöksiä ovat olleet  mm.  
- 	tielaki  vuodelta  1954 

a  muutos vuonna  1994;  kuntien paikallistiekustannusten korvaus- 
velvollisuuden poistaminen 

- maantielaki  vuodelta  2005  (astuu voimaan  1.1.2006,  korvaa tielain) 
- TVH:n  ohjeet yksityisen tien paikallistieksi muuttamisen perusteista  1982 

 ja  1989  
- 	yksityistielaki  vuodelta  1962 

a  muutos vuonna  1995;  valtionavustusta  ei myönnetä tiekunnan 
tiehen kuuluvalle, pelkästään maa-  ja  metsätalouskäytössä  ole-
valle taikka pelkästään vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osal-
le eikä myöskään asema-  tai  rakennuskaava-alueella olevalle tiel-
le  tai  tien osalle 

- yksityisteiden kunnossapitoa  koskevien valtionavustusten leikkaaminen 
vuoden  1996  alussa 
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2 LÄHTÖAINEISTO  

Yleisten  ja  yksityisten teiden tienpitovastuun rajauksen vaiheita  on  tässä ra-
portissa tarkasteltu lähinnä seuraavien julkaisujen pohjalta:  

Ill 	Tie-  ja  vesirakennushallitus  1982.  Yksityisen tien paikallistieksi 
muuttamisen perusteet, TVH  712297,  ohje.  

/2! 	Tie-  ja  vesirakennushallitus  1989.  Yksityisen tien paikallistieksi muut- 
tamisen perusteet. TVH, ohje.  

/3/ 	Tie-  ja  vesirakennushallitus  1989.  Tiealoitteiden käsittelyohje. TVH,  
ohje.  

/4/ 	Tielaitos  1995.  Yleisen tieverkon laajuus, Vähämerkityksiset yleiset 
tiet. Tielaitos, Tielaitoksen selvityksiä  31/1 995. 

/5/ 	Tielaitos  1998.  Taustaselvitys pienväyläpolitiikkaa  varten. Tielaitoksen 
selvityksiä  52/1 998. 

/6/ 	Tielaitos  1998.  Yksityiset tiet, selvitys avustusmuutosten vaikutuksista. 
Tielaitoksen  selvityksiä  53/1 998. 

/7/ 	Liikenneministeriö  2000.  Ehdotus pienväyläpolitiikaksi. Liikenneminis- 
teriön julkaisuja  12/2000. 

/8/ 	Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2001.  Pienväyläpolitiikka.  Liikenne-  ja  
viestintäministeriö  6.2.2001. 

/9/ 	Tiehallinto  2001.  Vähäliikenteisten  teiden tienpitomallin testaaminen. 
Tiehallinto, Tiehallinnon  selvityksiä  76/2001. 

/10/  Liikenne-  ja  viestintäministeriä  2003.  Selvitys yksityisteiden tienpidon 
erilaisista toimintamuodoista.  

/11/  Hämäläinen  E. 2003.  Tiehallinnon pienteitä  koskevan toiminnan järjes-
täminen, Tiehallinto, Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja  39/2003. 

/12! Laki yleisistä teistä  1954. (21 .5.1954/243). 
/13! Maantielaki  2005. (23.6.2005/503).  

Edellä olevan luettelon numerointia  on  käytetty jäljempänä luvuissa  
3  -  5  viitattaessa  luettelossa mainittuihin raportteihin. 

Viime vuosien poliittisia kannanottoja  on  poimittu hallituksen  ja  ministeriöi-
den ohjelmista  ja  vastaavista tietolähteistä. 

Yksityisteiden  nykyistä tilaa koskevat tiedot perustuvat ennen kaikkea vuo-
den  2005  alussa toteutettuihin tiekunta-  ja  kuntakyselyihin. 
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3  TIESTÖN LUOKITTELU 

Tiestöä  on  vuosikymmenten aikana luokiteltu monella tavalla. Yleisimmin  on 
 käytetty jakoa hallinnollisiin  ja  toiminnallisiin  luokkiin. Hallinnollisessa luokit-

telussa ratkaisevaa  on  ollut tienpitäjän  ja  tienpidon  kustannusten vastuuta- 
hon  määrittely. Toiminnallisen luokittelun lähtökohtana  on  tien toiminnallinen 
luonne  ja  verkollinen  asema. Lisäksi tiestöstä puhuttaessa käytetään ylei-
sesti nimikettä pientiestö. Pientiestöön  on  luettu usein vähäliikenteiset tiet 
hallinnollisesta luokasta riippumatta, useimmiten yksityistiet  ja  yleisistä teistä 
paikallistiet. Toisinaan nimikettä  on  käytetty ainoastaan yksityisteistä.  

3.1 	Hallinnollinen luokittelu 

Hallinnollisen luokittelun mukaan tiestö jaetaan yleisiin teihin, katuihin  ja  yk-
sityisteihin.  Luokittelu  on  selkeä. Yksityisteiden määrästä  ja  ylläpitäjästä  on 

 kuitenkin julkaistuissa raporteissa erilaisia arvioita. Yksityisteitä käsiteltäessä 
huomioidaan usein  vain  merkittävät, avustuskelpoiset yksityistiet. Metsäau-
totiet  ja  muut yksityistiet, kuten kiinteistöjen sisäiset tiet, jätetään usein huo-
mioimatta. Taulukossa  1 on  esitetty maamme tiestön ominaisuuksien jakau-
tuminen hallinnollisen luokittelun perusteella. Siinä yksityisteihin  on  luettu 
kaikki yksityistiet. Yksityisteitä  on  Suomen  koko  tiestöstä  noin  78  %,  mutta 
niiden osuus liikennesuoritteesta  on vain 2  %.  Vaikka tiedot ovat melko van-
hoja, suhteelliset osuudet kuvaavat hyvin myös tämän päivän tilannetta. 

Taulukko  1.  Tiestön ominaisuuksien jakautuminen vuonna  1998/7/  

Väylä 
__________ 

Pituus  [km]  
_______________ 

Liikennesuorite  
[mrd-ajoneuvokm]  

Rahoitus  
[milj.€]  

Tiet  n.77500 	(17%) n.29 	(64%) n.702 (54%)  
Kadut  n. 21 500 	(5%) n. 15 	(34%) n. 520 (40%)  
Yksityistiet  n. 350 000 (78  %)  n. 1 	(2  %)  n. 78 	(6  %)  
Yhteensä  n. 450 000 n. 45 n. 1300 

3.2  Toiminnallinen luokittelu 

Erilaisissa raporteissa  ja  ohjeissa  on  käytetty teiden toiminnallista luonnetta 
kuvaamaan ainakin seuraavia luokitteluja: 

Tieverkollisen  aseman mukainen luokitus, iientiet 

Raporteissa  Ill,  /2/ja  /4/  käytetty pientieverkon luokitus tieverkollisen merki-
tyksen mukaan: 

Pistotiet 
•  Rengas-ja  rinnakkaistiet 
• 	Läpikulkutiet (linkkitiet) 
• Taajamatiet 
• 	Erityiskohteiden  tiet. 
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Toiminnallinen luokitus 

Yleisten teiden toiminnallinen luokitus kuvaa teiden  tavoitteellista  laatutasoa 
 ja  palvelutehtävää.  Nykyisen toiminnallisen  luokituksen  mukaan yleiset tiet 

jaetaan  valtateihin, kantateihin, seututeihin  ja  yhdysteihin.  Tämä toiminnalli-
nen luokitus  on  otettu uuteen  maantielakiin  /13/,  joka tulee voimaan 

 1.1.2006.  Tällä hetkellä voimassa olevassa  tielaissa  /12/  ei ole käytetty toi-
minnallista  luokitusta.  Siinä yleiset tiet jaetaan  maanteihin  ja  paikallisteihin. 
Maantielain  myötä kaikki yleiset tiet luetaan  maanteiksi.  

Maamme yleiset tiet toiminnallisen  luokituksen  mukaan  1 .1 .2005  
valtateitä  8 572 km  
kantateitä  4 696 km  
seututeitä  13480 km  
yhdysteitä  51 420 km  
yhteensä  78 168 km. 

3.3  Pientiestän  määritelmiä 

Maamme  vähäliikenteisestä tiestöstä  käytetään myös nimitystä  pientiestö. 
Vähäliikenteisyys  on  useimmiten määritelty  KVL-rajana  alle  200  ajonlvrk  (/5/, 
171, /8/, /11/).  Julkaisussa  /9!  KVL-rajana  on  käytetty  alle  150  ajon.Ivrk.  

Yleisistä teistä  pientiestöön  luokitellaan  vähäliikenteinen  osa  yhdysteistä  (n. 
25 000  -  33 500 km).  Seututeitä  ei niiden  tieverkollisen  merkityksen vuoksi 
yleensä luokitella  pientiestöön  niiden mandollisesta  vähäliikenteisyydestä 

 huolimatta.  

Yksityisteistä pientiestöön  luokitellaan yleisimmin kaikki  yksityistiet.  Joissakin 
tapauksissa  on  haluttu nostaa esille merkittävät  yksityistiet,  joina pidetään 
asuttuja  yksityisteitä  tai  valtionavustuskelpoisia yksityisteitä.  Niitä  on  Tiehal-
linnon yksityistieavustusjärjestelmän  tietojen mukaan noin  60 000 km.  

Suomen tieverkko  1.1.2004  

Muut  ylsitylstiet 
 yli  250 000 km  

(metsätiet,  
kiinteistöjen  sisäis 

 tiet jne)  

m 	 - valtateitä  8 572 km  
- kantateitä  4 686 km 

 tiet  78 197 km  - seututeitä  13 474 km  
- yhdysteitä  51 464 km  

Kunnan  kunnossapitämät 
ylcsitylstiet  n. 13 000 km  

Vluutasututylcsityistiet 
.  76 000 km  

V//IA  
Kuva  1.  Suomen tieverkko  1.1.2004, tienpituudet  (Tilastokeskus,  Tiehallinto). 
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Liikenne-  ja  viestintäministeriön pienväyläpolitiikka  (/7/  ja  /8!)  käsittelee  vain 
 sellaista vähäliikenteistä tiestöä, joka kuuluu  sen  hallinnonalaan.  Siten esi-

merkiksi metsätiet eivät kuulu LVM:n pienväylästöön. LVM:n pienväyläpolitii
-kassa  yleisistä teistä  on  mukana sellainen  osa  yhdysteistä,  jotka ovat alhai-

sen liikennemäärän lisäksi pääosin  haja-asutusalueen asumista  ja  maan- 
käyttöä palvelevia, alempiasteisia sekä sorapintaisia. 

Pientiestön  määrittelyn lähtökohtana  on  siis käytetty liikennemäärää mutta 
myös hallinnollista luokitusta  ja  jossain määrin myös toiminnallista luokitusta. 
Julkaisussa  /4! on  korostettu vähäliikenteisyyden sijasta vähämerkitykselli-
syyttä, jonka perustekijänä  on  kuitenkin liikenne. 
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4  HALLINNOLLISEN LUOKAN MUUTOKSIA KOSKEVA 
OHJEISTUS 

Yksityisen tien  paikallistieksi  muuttamisen perusteita pohdittiin laajasti  1970- 
ja  1980-lukujen taitteessa. Silloisen  TVH:n  toimesta laadittiin vuonna  1982 

 yleisen tien kriteerit. Nykyisin käytössä olevat ohjeet teiden hallinnollisen 
luokan  määrittelylle  ovat vuodelta  1989.  Ne noudattavat  paria  yksityiskohtaa 
lukuun ottamatta vuoden  1982  ohjetta.  

4.1  Perusteet  ja  ohjearvot yksityisen tien muuttamiseksi paikal-
listieksi (TVH:n ohje  1982, III)  

Ohjeen mukaan  yksityistie  voidaan muuttaa  paikallistieksi  seuraavin perus-
tein:  

1) 	Tie on pitkähkö (>4 km),  yleisiä teitä yhdistävä  linkkitie. Läpikulku-  ja  
reittiliikenteen  ja vaikutusalueen  asukasluvun tulee samanaikaisesti 
ylittää seuraavat ohjearvot:  

Läpikulkuliikenne  [au-  
toa  I  vrk] 

Asukasluku  
[as] 

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

Jos läpikulkuliikenne on  alle  10  autoa  I  vrk,  sovelletaan kohdan  3  pe-
rusteita.  

2) Tie on  lyhyt  (<  4 km), lähekkäisiä  yleisiä teitä yhdistävä  linkkitie,  joka 
palvelee läpikulkuliikennettä  tai on  paikallistien jatkeena yleistä  tie - 
verkkoa täydentävä  tie.  Läpikulkuliikenteen tulee ylittää  25  autoa  / vrk 

 tai  tien tulee täyttää yhdessä paikallistien kanssa kohtien  1 tai 3 oh-
jea rvot. 

3) Tie on pitkähkö (> 6 km),  laajan alueen pysyvää asutusta palveleva 
 rengas-  tai pistotie,  joka toimii  yksityisteiden yhdystienä  yleiselle tiel-

le.  Tien vaikutusalueen  asutuksen aiheuttaman liikenteen tulee käyt-
tää pääosaa tiestä  ja  pysyvän asutuksen  asukasmäärän  tulee olla 
harvaan asutuilla  (^  7 as/km 2 )  alueilla vähintään  80  (poikkeukselli-
sesti  60)  asukasta, keskimääräisen  asukastiheyden  (7- 15 as/km 2 ) 

 alueilla  120 (100)  ja  tiheään asutuilla  (^  15 as/km 2 )  alueilla  150 (130) 
 asukasta.  

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

4) Tie on  kunnan  keskustaajaman  tai  muun  palvelukeskuksena  merki-
tykseltään vastaavan taajaman keskusta-alueelle johtava tärkeä  si-
sääntulotie,  joka välittää taajamaan  sen  ulkopuoliselta yleiseltä tieltä 
tulevaa liikennettä. Tiellä tulee olla sisääntulotien merkitys rakennus- 



Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnan  tarkastelu 	 1 3  
taustaraportti  
HALLINNOLLISEN LUOKAN MUUTOKSIA KOSKEVA  OHJEISTUS 

kaavassa  ja  sitä varten  kaavassa  pitää olla yleistä tietä varten tarkoi-
tettu alue.  

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

4.2  Voimassa olevat Tiehallinnon ohjeet  

4.2.1  Perusteet  ja  ohjearvot yksityisen tien muuttamiseksi pai-
kallistieksi (TVH:n ohje  1989, /2/)  

Vuodelta  1982  olleet ohjeet muutettiin tässä  ohjeessa  yhtenäiseen normi- 
muotoon. Vuoden  1982  ohjeesta  muuttui  raja-arvoista ainoastaan kohdan  2 

 läpikulkuliikenteen määrä. Läpikulkuliikennettä  on  vuoden  1989  ohjeen mu-
kaan oltava vähintään  50  autoa/vrk  eikä sitä ole sidottu  asukasmäärään.  Li-
säksi  tieryhmien  nimet poikkeavat osittain aikaisemmasta  ohjeesta.  Linkki- 
teiden sijasta käytetään nimitystä  läpikulkutiet. 

Yksityistien  muuttaminen yleiseksi tieksi tarkoittaa ohjeen mukaan hallinnol-
lisen  luokittelun  tarkistamista nykytilaa enemmän toiminnallista  luokittelua 

 vastaavaksi. 

Vuoden  1989  ohje  on  edelleen voimassa. Sitä sovelletaan myös yleisen tien 
lakkauttamiseen.  

4.2.2  Hallinnollisen luokan muutosaloitteiden käsittely (TVH:n 
ohje  1989, /3/)  

Yleisen tien lakkauttaminen: 
Aloitteen voi  panna  vireille  TVH  tai  asianomainen kunta. Kunnan tulee jättää 

 TVH:lle  osoitettu  aloitteensa tiepiiriin,  josta  se  piirin lausunnon kanssa tulee 
toimittaa lääninhallituksen kautta  TVH:lle. TVH  tekee esityksen  LM:lle,  joka 
tekee päätöksen asiassa  ja  palauttaa asiakirjat  TVH:lle. TVH  huolehtii pää-
töksen  tiedoksiannosta  sekä  valitusajan  päätyttyä  KHO:sta  saatavan  lain -
voimaisuusilmoituksen  toimittamisesta  tiepiiriin. Tiepiiri  kuuluttaa  tieoikeuksi

-en  lakkaamisesta päätöksen mukaisesti. 

Yksityisen tien muuttaminen yleiseksi tieksi:  
TVH:lle  osoitettu aloite toimitetaan  tiepiiriin.  Jos  aloitteen tekijä  on  muu kuin 
kunta  tai  valtion viranomainen  ja  aloite koskee  vain  yhden kunnan aluetta, 
aloite  on  toimitettava  tiepiiriin  kunnan kautta, jonka tulee antaa aloitteesta 
kunnan lausunto.  Tiepiiristä  aloite  on  toimitettava tiepiirin lausunnon kanssa 

 lääninhallitukseen.  Lääninhallituksen  on  tarvittaessa kuultava kuntaa  ja  han-
kittava aloitteesta lausuntoja muiltakin viranomaisilta  tai  järjestöiltä sekä 
mandollisesti neuvoteltava asianosaisten kanssa. Lääninhallituksesta aloite- 
asiakirjat lähetetään  TVH:lle.  Jos  TVH:n  periaatepäätös aloitteesta  on  myön-
teinen,  aloiteasiakirjat  palautetaan  tiepiiriin  katselmuksen pitämistä varten. 
Katselmuksen pitämisen jälkeen  tiepiiri  tekee  TVH:lle  esityksen tien  muutta- 
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misesta  yleiseksi tieksi. TVH puolestaan tekee esityksen LM:lle.  LM  tekee 
päätöksen asiasta  ja  lähettää aloiteasiakirjat päätöstensä kanssa TVH:lle, 
joka vastaa päätösten tiedoksiannosta erityistiedoksiantona  ja  valitusajan 

 päätyttyä selvittää päätösten lainvoimaisuuden  ja  ilmoittaa niistä tiepiiriin. 
 Jos  yksityisen tien muuttaminen yleiseksi tieksi vaatii kuntoonpanotöitä, nii-

den tekemisestä huolehtii tiekunta, kunta  tai  tiepiiri kuntoonpanokatselmuk
-sessa  sovitulla  tavalla. Kuntoonpanon jälkeen tiepiiri pitää vastaanottokat-

selmuksen  ja  lähettää edelleen ilmoitukset asiasta lääninhallitukselle, 
maanmittauslaitokseen, kunnalle, tiekunnalle  ja  TVH:lle. 
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5  HALLINNOLLISTA LUOKITUSTA KOSKEVIA 
RAPORTTEJA  

5.1 Referaatteja  raporteista 

Yleisen tieverkon laajuus, vähämerkityksiset yleiset tiet (Tielaitos  1995,  

Vuonna  1995  tehtiin Tielaitoksessa selvitys mandollisuuksista hallinnollisen 
luokan muutoksiin, jotka olisivat kompensoineet kuntien paikallistiekorvauk

-sen  poistumisen. Siinä tarkoituksessa määriteltiin ne yleiset tiet, jotka valtion 
tienpitovastuun kannalta ovat vähämerkityksisiä. Selvitys ei kuitenkaan joh-
tanut toimenpiteisiin, koska päädyttiin siihen, että paikallistiekorvausten pois-
taminen huomioidaan suoraan valtionapuun kohdistuvina supistuksina. Sel-
vitys  on  toiminut lähinnä lähtöaineistona muulle pientiepolitiikalle. 

Selvityksessä lähdettiin siitä, että liikenteen tulee olla perustekijä arvostelta-
essa tien merkitystä. Liikenteen määrän lisäksi läpikulkuliikenteen osuus 
vaikuttaa merkitykseen. Toisena tien tärkeyttä kuvaavana tekijänä käytettiin 
tien asemaa tieverkossa. Näkökulmana oli yleisen tieverkon kattavuus alue- 
tasolla. Raportin mukaan tavoitteena oli yhtenäinen  ja  taloudellinen yleisten 
teiden verkko, jonka tiheys  on  kohtuullinen  ja  jonka tarjoama palvelutaso 
alueittainkin arvostellen  on  vähintään tyydyttävä. Palvelutasoa katsottiin siis 
tieverkon kattavuuskysymyksenä. 

Kaupunkien osalta työssä kartoitettiin ne yleiset tiet, jotka maankäytön kehit-
tymisen myötä olisi mandollista jatkossa muuttaa kaduksi. Lisäksi inventoitiin 
erityiskohteiden teistä vähämerkityksisinä lähinnä rautatien pysäkeille  ja 

 kuormausalueille  sekä matkailukohteisiin johtavia teitä. 

Taustaselvitys pienväyläpolitiikkaa  varten (Tielaitos  1998, /5/)  

Työ tehtiin taustaselvityksenä LM:n pientiepolitiikkaa varten. Työssä koottiin 
rekisteritietoa yleisistä  ja  yksityisteistä  ja  tehtiin tiedoista erilaisia yhteenveto-
ja, joiden perusteella voidaan arvioida pientiepolitiikan erilaisten vaihtoehto-
jen vaikutuksia ihmisiin  ja  elinkeinoihin sekä liikenteeseen  ja  tienpitoon.  Sel

-vitettävistä  asioista keskeisimpiä olivat pienteiden merkitys osana liikenne- 
järjestelmää sekä tienpidon kustannukset.  

Jo  selvityksen aikaisissa valtakunnantason linjauksissa todettiin, että väestö 
siirtyy entistä enemmän taajamiin  ja  erityisesti suuriin asutuskeskuksiin (Alu-
eiden käyttö  ja  aluerakenne  2017).  Liikenneministeriön linjauksissa painotet-
tiin kuitenkin, että maan eri osissa tarvitaan kunnolliset liikenneyhteydet  ja 

 palveluiden tavoitettavuus eikä liikenteellisin keinoin ole syytä nopeuttaa 
aluerakenteessa tapahtuvia muutoksia. Alemmalla tieverkolla todettiin ole-
van selkeästi erilainen palvelutehtävä kuin päätieverkolla  ja  varsinkin  sen 

 vähäliikenteisemmällä  osalla  on  tärkeätä, että syrjäisiinkin paikkoihin pääsy 
 on  turvattu kaikkina aikoina. 

Selvityksessä tutkittiin vähäliikenteisten yleisten teiden (yhdystiet, joiden 
KVL 	200ajon./vrk) sekä yksityisteiden tienpitoa. Yleisten teiden merkittä- 
vyyttä tarkasteltiin  vain  liikennetietojen  perusteella. Kokonaisliikennemäärän 
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ohella kerrottiin raskaan liikenteen  ja  linja-autoliikenteen määristä  ja  arvioitiin 
hyvin yleisesti  lomaliikenteen  merkitystä.  

Yksityisteistä  tarkastelussa olivat  valtionavustuskelpoiset  tiet, joita koskevat 
tiedot poimittiin  yksityistieavustusjärjestetmän  vuoden  1995  aineistosta. 

 Avustusjärjestelmän  tietojen pohjalta todettiin, että  yksityisteiden  vaikutus-
alueella  on  noin  11  %  koko  maan väestöstä,  40  %  loma -asunnoista, neljän-
nes metsistä  ja  yli puolet pelloista.  

Vähäliikenteisten  yleisten teiden  ja  yksityisteiden  arvioitiin yleensä olevan 
toiminnallisesti hyvin samanlaisia:  haja-asutusalueiden pääsyteitä,  joiden 
kautta kulkee merkittävä  osa  maa -ja  metsätalouden kuljetuksista.  

Vähäliikenteisten  yleisten teiden  kunnossapitokustannukset  arvioitiin lasken-
nallisesti keskimäärin  73  %  kalliimmaksi kuin  kunnossapitoluokkaan  1  kuulu-
vien  yksityisteiden  kunnossapito. 

Yksityiset tiet, selvitys avustusmuutosten vaikutuksista (Tielaitos  1998,  
Lfl  

Myös tämä työ tehtiin  taustaselvityksenä LM:n pientiepolitiikkaa  varten. Sel-
vityksessä  on  tarkasteltu  yksityisteiden  merkitystä osana  koko  tieverkkoa  ja 

 aluerakennetta  sekä pyritty hahmottamaan sitä, millaisia vaikutuksia yksityis- 
teiden  tienpidon  rahoituksessa  tapahtuneilla  muutoksilla  on  tieverkkoon,  ha-
ja-asutusalueiden  ihmisiin  ja  elinkeinoihin sekä kuntien talouteen. Selvityk-
sen keskeisinä  tietolähteinä  käytettiin  tiekunta-  ja  kuntakyselyitä  sekä yksi

-tyisteiden valtionavustusjärjestelmän  aineistoa. 

Selvityksessä todettiin, että kuntien  satsaus yksityisteihin  oli  avustusehtojen 
lievästä kiristymisestä  huolimatta yli kaksinkertaistunut vuodesta  1993  noin 

 9,3  M€:sta  (55  Mmk) lähes  20,2  M€:oon  (120  Mmk). Tutkimuksen perusteel-
la arvioitiin, etteivät  kunnat  pysty säilyttämään avustusten tasoa, vaan  avus-
tusehtoja  tullaan edelleen kiristämään  ja  avustusten kokonaismäärää tullaan 
vähentämään. 

Selvityksessä todettiin, että  tiekuntien  omavastuu oli yli kaksinkertaistunut, 
noin  10,1  M€:sta  (60  Mmk) noin  21,9  M€:oon  (130  Mmk).  Tiekunnat  olivat 
pyrkineet täyttämään oman osuutensa lisäämällä oman työn määrää  ja  ke-
räämällä lisää  tiemaksuja.  Käytännössä  se  ei kuitenkaan selvityksen mu-
kaan näyttänyt onnistuneet  ja  siksi  kunnossapitotöistä  oli tingitty. Tinkiminen 
oli kohdistunut erityisesti sellaisiin töihin  (esim.  ojien  ja  rumpujen kunnosta-
minen), jotka eivät vaikuta välittömästi tien  liikennöitävyyteen  mutta jotka pi-
temmällä aikavälillä heikentävät tien rakennetta. Syksyllä  1997  tehdyn sup-
pean  maastotarkastuksen  perusteella  yksitylsteiden  kunnon arvioitiin jossain 
määrin huonontuneen: keskimäärin hyvästä oli siirrytty keskimäärin tyydyttä-
vään  kuntotasoon.  Kunnon  huonontumisen  vaikutuksia  on  työssä arvioitu 
hyvin yleisellä tasolla.  
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Ehdotus  pienväyläpolitiikaksi  (LM 2000, /7/)  

Raportti sisältää virkamiestyöryhmän ehdotuksen vähäliikenteisten teiden  ja 
 ratojen kehittämispolitiikaksi. Työn taustalla oli vuonna  1998  valmistunut lii-

kenneinfrastruktuurin ministerityöryhmän mietintö, jossa esitettiin lisäselvi-
tyksen tekemistä alempiasteisen yleisen tieverkon  ja  yksityisteiden  osalta. 
Ministerityöryhmä ehdotti yksityisteiden vuosittaisen valtionavun nostamista 

 16,8  M€:oon  (100  Mmk). Rahoitus arveltiin saatavan niistä säästöistä, joita 
syntyy vähäliikenteisimpien yleisten teiden ylläpitokustannusten alentami-
sesta hallinnollisin toimin, esimerkiksi muuttamalla yleisiä teitä yksityisiksi  ja 

 lisäämällä kunnossapidon kilpailuttamista. 

Teiden osalta virkamiestyöryhmän tarkastelu koski vähäliikenteisiä yleisiä 
teitä (noin  25 000 km)  ja  valtion  ja  kuntien avustamia yksityisiä teitä (noin  60 
000 km).  Työryhmä korostaa pienväylien tärkeyttä  ja  merkitystä osana  koko 

 liikennejärjestelmää. Pienväyläpolitiikalle asetettavien  tavoitteiden määritte-
lyssä lähtökohtana tulisi olla valtakunnalliset yleiset liikennejärjestelmän ta-
voitteet sekä pienväylien merkitys. Pelkästään tehokkuusnäkökohtien mu-
kainen tavoitemäärittely ei riitä. Tärkeitä tavoitteita ovat myös tasapuolisuus 
valtakunnan eri osien välillä, sosiaalinen yhdenvertaisuus sekä alueiden eri-
tyispiirteet. Vähenevän  ja  vanhenevan asujaimiston alueilla korostuvat myös 
autottomien ongelmat, julkisen liikenteen tarpeet  ja  mm.  koululaiskuljetusten 

 turvallisuus. Työryhmä kiinnittää myös huomiota pientieverkoston rahoituk-
sen riittämättömyyteen. 

Raporttiin  on  kirjattu  mm.  seuraavia pientiestöä koskevia ehdotuksia  ja  kan-
nanottoja: 
-  Valtion tulee ottaa vastuu  koko  liikennejärjestelmän  kehittämisestä  ja 

 toimivuudesta sekä osallistua  haja-asutusaluelden tienpidon kustannuk
-sun  riittävässä määrin ylläpitämällä yleisiä teitä  ja  avustamalla  yksityisiä 

teitä. 
- 	Yksityistieverkon  ylläpito nykyisellä kolmikantaperiaatteella  (valtio, kun- 

nat,  tiekunnat)  on  valtiolle edullinen tapa hoitaa huomattavaa osaa  pien
-väylästöstä  ja sen  liikennöitävyydestä. 

- 	Yksityistieavustusten  piiriin tulisi sisällyttää myös hoito  ja  ylläpito. Valtion 
tuki voidaan kohdistaa täsmällisesti  ja  tehokkaasti sellaisille alueille, jois-
sa pitkät välimatkat  ja harva  asutus lisäävät asumisen  ja  tuotantotoimin-
nan kustannuksia. 

-  Kuntien yksityistieavustusten kokonaistasoa ei voida nykyisestään nos-
taa. 

-  Yleisen tien  ja  yksityisen tien välinen rajaus sekä tarvittava avustuksen 
määrä kohteittain voidaan määritellä nykyistä paremmin uudella tien 
merkityksen arviointimallilla. (Raportti  /9!,  jota  on  referoitu  jäljempänä, 
käsittelee mallia  ja sen  soveltamista.) 

- 	Vähäliikenteisten  yleisten teiden siirtämisellä yksityisiksi teiksi ei välittö- 
mästi saavuteta  kovin  suuria valtiontaloudellisia vaikutuksia. Työryhmän 
arvio perustuu siihen, että hallinnollisen luokan muutos koskee  vain  vä-
häistä määrää pientieverkkoa. Säästöjen määräksi  on  arvioitu enintään 

 8,4 M€ (50  Mmk). Toisaalta  on  odotuksia muuttaa vilkkaimpia yksityistei
-tä  yleisiksi teiksi. 

- 	Valtion perusrahoitus pienväyliin toteutuu yleisten teiden osalta nykyisen 
perustienpidon  momentin  kautta. Vuosittain tulee määritellä tämän ties-
tön laatu-  ja  kuntotavoitteet  sekä rahoituksen periaatteet. 
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Testilaskentojen  mukaan muutokset olisivat vähentäneet valtion rahoitus-
osuutta noin  9,1  M€/v  (54  Mmk/v)  mutta lisänneet kiinteistöille  ja  kunnille tu-
levaa  tienpitovastuuta  noin  1,7 M€ (10  Mmk/v).  Mallin  käyttö olisi hyödyttänyt 
rahallisesti Etelä-  ja  Lounais-Suomen  tiekuntia  ja  kuntia noin  0,6 M€ (3,5 

 Mmk). Muualla maassa  tiekuntien  rahoitusosuus olisi kasvanut. Kasvu olisi 
ollut suhteellisesti suurin Pohjois-Suomessa, noin  0,7 M€ (4,4  Mmk)  ja  huo-
mattava myös Järvi-Suomen alueella, noin  1,3 M€ (7,5  Mmk). Länsirannikol-
la  tiekuntien  osuus olisi kasvanut runsaat  0,2 M€ (1  Mmk). 

Raportissa ehdotetaan, että mallia kehitettäisiin sellaiseksi, ettei siihen poh-
jautuva  avustuskäytäntö kiihdyttäisi  väestön vähenemistä edelleen sille her-
killä alueilla vaan  sen  sijaan tukisi  ko.  alueita. 

Selvitys  yksityisteiden tienpidon  erilaisista  toimintamuodoista (LVM 
 2003, /10/)  

Selvityksessä  vertailtiin yksityistienpidon  erilaisia uusia mandollisia toimin-
tamuotoja. 

Nykyisessä  yksityistienpidon  ongelmia ovat:  
- 	tiet  varsin  lyhyitä, joten  tiekuntia  on  paljon  
- 	tieto tien ylläpidosta  ja  kiinnostus siihen vähentynyt  
- 	yksityisteitä  käyttävät myös sellaiset, jotka eivät halua osallistua  tienpi- 

don  kustannuksiin. 

Selvityksessä  on  vertailtu seuraavia  tiekuntahallinnon yhteenliittymismuoto
-ja:  

- 	tieyhtymä 
- 	tieyhdistys  
- 	tieosuuskunta 
- 	tieyhtiö  (osakeyhtiö). 

Selvityksen mukaan parhaiten  tiekuntahallinnon yhteenliittymiseen  sopisivat 
 tieosuuskunta  tai  tieyhtiö. 

Tiehallinnon pienteitä  koskevan toiminnan  läriestäminen (Tiehallinto 
 2003,/11/)  

Selvityksen tavoitteena oli laatia ehdotus  Tiehallinnon pienteitä,  lähinnä yksi
-tyisteitä  koskevan toiminnan järjestämisestä. Selvityksessä  on  kuvattu  pien - 

teitä koskevan toiminnan kokonaisuutta  ja  selvitetty eri organisaatioiden  ja 
 muiden  toimijoiden  roolit  ja  vastuut.  Selvityksen aihepiiriin ei kuulunut  tienpi-

tojärjestelmätason ehdotuksien  laatiminen. 

Selvityksen mukaan yleinen  sidosryhmien  toive oli, että  Tiehallinto selkiinnyt-
täisi pientiepolitiikkaansa  ja  ottaisi  kokonaisvastuun yksityistienpidon  kehit-
tämisestä. 

Seuraavia  kehittämisehdotuksia  esitettiin:  
- 	Tiehallinnolle liikennejärjestelmätason kokonaisvastuu yksityisteiden 

tienpidon  ja sen  rahoituksen suunnittelusta sekä  yksityistienpidon  kehit-
tämisestä.  

- 	Tiehallinto selkiinnyttää pientiepolitiikkaansa; pientiestön tienpidon  ta- 
voitteetja  sen  suunnittelu, hallinnollisen  luokittelun  tavoitteet.  
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- 	Tiehallinto  laatu  yksityisteiden tienpidon  kehittämisen  toimintasuunni- 
telman lähivuosille. 

- 	Alueellista yhteistyötä kehitetään  Tiehallinnon  ja  alueellisten  toimijoiden  
välillä.  

- 	Tiehallinto  aktivoi kuntia  yksityistieasioissa  mm.  tiedotustilaisuuksissa. 
- 	Tiehallinto  antaa koulutusta  ja  neuvontaa  yksityistieasioista,  mutta ei 

järjestä omia tilaisuuksia  tiekunnille  tms.  

5.2  Yhteenveto raporteista 

Lainsäädännön muutokset ovat  virstanpylväitä,  jotka näkyvät myös  refe-
roiduissa  raporteissa.  Monet  selvitykset ovat tähdänneet selkeästi  hallinnolli

-sun  muutoksiin, joiden avulla  on  pyritty muuttamaan  tienpidon  ja  kustannus- 
vastuun jakoa valtion, kunnan  ja  tiekunnan  välillä. Muutosten mandollisia 
vaikutuksia  on  pyritty selvittämään ennakkoon. Toisaalta toteutetut laki-  ja 

 avustusmuutokset  ovat melko nopeasti heijastuneet  tarpeena  tarkastella 
asioita uudelleen.  1990-luvun puolivälistä lähtien siihen  on  luultavasti osal-
taan vaikuttanut myös silloisen  Tielaitoksen  organisaation muutokset, jotka 
ovat sittemmin johtaneet tuotannon  liikelaitostamiseen. 

Referoiduissa  julkaisuissa ovat  liikennemäärät  korostetusti esillä, mutta tei-
den merkitystä (merkittävyyttä)  on  pohdittu aika laajasti myös muuten  ja  esi-
tetty yksi konkreettinen  mallikin merkittävyyden huomioimiseksi.  Ongelmaksi 

 on  todettu toistuvasti, ettei  lähtötietoja  ole saatavissa  tai  niiden hankkiminen 
 ja  päivittäminen  on  hyvin työlästä.  
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6  VIIME VUOSIEN POLIITTISIA KANNANOTTOJA  

6.1.1  Hallituksen kannanottoja 

Hallitusohjelma  

Pääministeri Vanhasen hallituksen ohjelmassa vuodelta  2003  ei oteta erityi-
sesti kantaa teiden hallinnolliseen luokitteluun. 

Hallitusohjelman yleisenä tavoitteena  on  pyrkimys sosiaaliseen  ja  alueelli-
seen tasa-arvoon. 

Aluekehityksen  turvaamiseksi huolehditaan liikenneväylien  ja  -yhteyksien 
ylläpidosta. 

Olemassa olevien liikenneverkkojen osalta hallituksen tavoitteena  on  ylläpi-
tää väylien kuntoa  ja  pääoma-arvoa  ja  turvata tiestön, rataverkoston sekä 
yksityisteiden peruspalvelutaso vähintään nykytasoisena. 

Hallituksen  strateqia-asiakiria  2004  

Hallituksen strategia-asiakirja  on  hallitusohjelman toimeenpanon  ja  seuran-
nan väline  ja  vastaa entistä ns. hallituksen hankesalkkua. Strategia-asiakirja 
käsittelee osiossa  7 liikennepalveluja  ja  turvallisuutta. Strategia-asiakirjan 
kannanottoja: 

Väestöä menettävien alueiden liikenneväyläpalveluiden  ja  julkisen liikenteen 
palvelujen tasoa ei voida juurikaan laskea. 

Liikenneväylien  palveluissa ongelmana nähdään erityisesti vähäliikenteisten 
teiden ylläpidon  ja  hoidon taso. 

Yhtenä liikennepalveluiden kehittämisen tavoitteena  on peruspalvelutaso 
 maaseudulla: väylä-palvelut mandollistavat elinkeinoelämän  ja  väestön pe-

rustoiminnot maan eri alueilla myös pitkällä aikavälillä. 

Toimivien liikennepalveluiden turvaamisen toteuttamissuunnitelmana  on  tur-
vata liikenneväylien palvelutaso ylläpito-  ja  kehittämisinvestoinnein.  Olemas-
sa olevien liikenneväylien  (mm.  yleiset  ja  yksityistiet)  kunto  ja  pääoma-arvo 
säilytetään ylläpidolla vähintään nykyisenä. Laaditaan monivuotinen inves-
tointiohjelma, joka koskee kaikkia liikennemuotoja  ja  sisältää sekä uusia ke-
hittämishankkeita että ehdotuksia perustienpidon tason turvaamisesta. 

Liikenneväyläpolitiikan  linjauksia vuosille  2004- 2013, 
 Ministerityöryhmän mietintö  10.2.2004  ja  taustaselvitys 

Taustaselvityksessä  käsitellään liikenneverkon osien lakkauttamista. Aika-
naan tärkeät yleisen liikenneverkon  osat  voivat muuttua vähäliikenteisiksi  ja 

 niiden kunnossapito  tulla  liikennemääriin  nähden kohtuuttoman kalliiksi. Täl-
löin tulee harkittavaksi liikenneverkon tietyn osan lakkauttaminen valtion väy-
länä. Kysymys liikenneverkon osien lakkauttamisesta nähdään ajankohtai-
simpana radanpidossa. 
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Vähäliikenteisen  tiestön osalta todetaan maaseudun asutuksen keskittymi-
nen  kuntakeskuksiin  ja  niiden lähialueille.  Sen  seurauksena erityisesti vaki-
naisen asutuksen synnyttämä liikenne vähenee  jo  nykyisin  vähäliikenteisellä 
tiestöllä.  Teillä kuitenkin  on  jatkossakin merkitystä erityisesti raaka-aineen 

 kuljetuksille  ja  vapaa-ajan liikenteelle.  

Taustaselvityksessä  otetaan esille myös  se,  että  vähäliikenteisimmän  tiestön 
kunnossapito  on  liikennemääriin  suhteutettuna erittäin kallista. Eräiden arvi-
oiden mukaan  vähäliikenteisten  teiden kunnossapito  on  yksityisteinä  edulli-
sempaa kuin  yleisinä teinä.  Pitkälti tähän  on  kuitenkin syynä  talkootyö  ja 

 yleisten teiden  ja  yksityisteiden  erilaiset  palvelutasovaatimukset.  

On  arvioitu, että yleisten teiden kriteerit eivät enää  täyty  yli  3000  kilometrillä 
yleisiä teitä. Vastaavasti  on  saman verran yksityisiä teitä, jotka  liikenteelli-
sesti  tämän kriteerin voisivat täyttää. Mandollinen yleisten teiden laajamittai-
nen lakkauttaminen edellyttäisi selkeää poliittista ratkaisua. Kysymys  on  toi-
saalta yhteiskunnan voimavarojen taloudellisesta käytöstä  ja  toisaalta  pien - 
tiestön varrella asuvien,  elinkeinonharjoittajien  ja  maanomistajien  tasavertal-
suudesta tienpitovastuun  ja  väyläpalvelujen  suhteen.  

Taustaselvityksessä  todetaan myös, että vaikka  yksityistiet  eivät kuulu valti-
on  ylläpitämiin  teihin, ne ovat kuitenkin oleellinen  osa  liikennejärjestelmää. 

 Myös  yksityistieverkkoa  tulee siksi kehittää pitkäjänteisesti  ja  löytää sellaiset 
toimintamuodot, joilla  edistetään  koko  liikennejärjestelmän  toimivuutta, alu-
eellista tasa-arvoa  ja  alueiden tasapainoista kehitystä. Ongelmaksi nähdään 

 yksityisteiden  hallinnon hajanaisuus  ja  tehottomuus.  

Valtion  ja  kuntien  yhteenlasketut  avustukset  yksityisteille  ovat lähes puoliin
-tuneet  1990-luvun puolivälin jälkeen. Viime vuosina  on  valtion avustuksia 

 yksityisteihin  myönnetty noin  10  milj.  euroa  ja  kuntien yhteenlaskettu apu  on 
 ollut noin  35  milj.  euroa. 

Ministerityöryhmä  esittää, että  yksityisteiden  rahoitusta lisätään  5  milj.  euroa 
 vuodessa eli hallituskauden loppuvuosina  2005  -  2007  yhteensä  15  milj.  eu -

roa.  Yksityisteiden  hallintoa  ja  ylläpitoa  on  tehostettava  yksityistiekuntien  yh-
teistyötä kehittämällä.  

Taustaselvityksessä  todetaan lisäksi, että  jos  jatkossa syntyy tarve lakkaut-
taa yleisiä teitä  ja  muuttaa niitä  yksityisteiksi,  tulee  yksityisteiden hallinnointia 

 ja  kunnossapitoa  pystyä paikallisesti hoitamaan entistä  keskitetymmin.  

Tasapainoisen kehityksen  Suomi 2015.  Valtioneuvoston  tulevaisuusse-
lonteko  eduskunnalle. Valtioneuvoston  kanslian  julkaisusarja  2001/7  

Maaseudulla toimiville  ja sinne  mandollisesti hakeutuville yrityksille  on  pai-
kallisen tieverkon toimivuus erittäin tärkeää. Julkaisun mukaan  vähäliiken-
teisten  teiden heikko kunto vaikeuttaa joskus tavara-  ja  henkilöliikennettä. 

 Hyväkuntoiset  liikenneverkostot  voivat houkutella maaseudulle myös asutus-
ta, kuten  etätyöntekijöitä  ja  tuotantoa. 

Julkaisun mukaan maaseudulla turvataan  liikenneverkon  ja  liikennepalvelui
-den  riittävä taso. 

Julkaisussa ei oteta kantaa tiestön hallinnolliseen  luokitteluun. 
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Tulevaisuusvaliokunnan  mietintö  1/2002 

Tulevaisuusvaliokunnan  mietintö  1/2002 on  eduskunnan kannanotto halli-
tuksen tulevaisuusselonteosta Tasapainoisen kehityksen  Suomi 2015.  

Valiokunnan lausuma  35:  Saavutettavuuden  parantamiseksi maaseutualuei
-den  tieverkoista  pidetään huolta. Alemman tieverkon tehokkaampi ylläpito 

parantaa saavutettavuuden lisäksi myös asumis-  ja  työmandollisuuksia 
maaseudulla. 

Julkaisussa ei puututa yleisen  ja  yksityisen tien rajapintaan millään tavalla. 

Ihmisten maaseutu - tandon maaseutupolitiikka.  Kolmas  maaseutupo- 
liittinen kokonaisoh  leima vuosille  2001  -  2004,  maaseutupolitiikan yh- 
teistyöryhmä  8/2000  (Maaseutupolitiikan yhteistyäryhmän julkaisusar- 

Laajan maaseutupolitiikan liikenne-  ja  viestintäpolitiikassa nähdään tärkeänä 
asiana  se,  että pienväylät pidetään kunnossa päätie-  ja  ratayhteyksien  lisäk-
si. 

Julkaisun mukaan paikallinen tiestö  on  alkanut rapistua kunnostusvarojen 
puutteessa. Erityisesti esille nostetaan metsäautotiet, joita maassamme  on 

 runsaasti. Metsäautoteiden vuosihuolto nähdään ongelmana, koska  se jää 
 valtion tuen ulkopuolelle. Metsäautoteiden vuotuinen avustaminen nähtiin 

kuuluvan kunnille,  sillä  varauksella, että köyhimpien kuntien alueilla  tie - 
kunnilla tulisi olla mandollisuus hakea  ja  saada valtionavustusta. Valtion-
avustusmäärärahaksi metsäautoteiden vuosihuoltoon arvioitiin vuosittain  n. 
5  milj.  euroa.  Tämä olisi  tullut  pienväylätyöryhmän  esittämän yksityisteiden 
valtionavustusten  25  milj.  euroa  lisäksi. 

Neljännen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman iaatimisen tausta- 
aineistoa: Maaseutupolitiikan  ja  maakuntaohjelmatyön yhteensovitta

-minen,  maakuntaohielmien maaseutupoliuttinen  analyysi  ja  neuvottelu-
kierroksen  anti 2003.  Maaseutupoiitiikan yhteistyäryhmän luikaisu 

 10/2003  

Tieverkoston  ylläpito tulee olemaan  osa  uutta maaseutupoliittista kokonais-
ohjelmaa. Tieverkolla nähdään olevan suuri merkitys maaseutupoliittisesti. 
Julkaisun mukaan paikallisen tiestön kunto  on  alkanut heikentyä kunnostus - 
ja  ylläpitovarojen  puuttuessa. 

Eräänä ratkaisumandollisuutena tieverkon ylläpitoon nähdään tieisännöinti, 
jolla olisi myös työllistävää vaikutusta. Tieisännöintikursseja  on  pidetty Itä- 
Suomessa. Maaseudulle sopiva uusi urakkamuoto  on  julkaisun mukaan 
alue-  tai  kyläurakointi,  jossa samaan urakkaan voi kuulua yleisiä teitä, yksi-
tyisteitä, kunnan katuja sekä kiinteistöjen teitä  ja  piha-alueita (yhteisalueura-
koita  jo  Rovaniemellä  ja  Kuusamossa). 
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Elinvoimainen maaseutu  -  yhteinen vastuumme.  Maaseutupoliittinen 
kokonaisohjelma  2005  -  2006,  Maa-  ja  metsätalousministerlän  julkaisu-
Ia  15/2004  

Vuonna  2004  laadittiin Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma vuosille  2005  - 
 2008,  jota  voidaan pitää maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän toimintaohjel

-mana.  Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma  vuosille  2005  -  2006 on  pitem-
mälle alkavälille laaditun kokonaisohjelman poliittinen  osa,  maaseutupolitii

-kan  erityisohjelma  eli valtioneuvoston maaseutupolitiikan lähivuosien linjaus. 
Valtioneuvosto  on  hyväksynyt erityisohjelman vuonna  2004.  

Erityisohjelman  mukaan seutu-  ja  yhdystiet  sekä yksityistiet ovat erityisen 
tärkeitä eri alueiden tasapainoisen kehityksen kannalta. 

Raportin peruspalvelujen  ja  asumisen -päälinjan  alla  esitetään  mm.  seuraa-
via toimenpiteitä ohjelmakaudelle  2005  -  2006  perustuen lilkenneinvestointe

-ja  pohtineen  ministerityöryhmän esityksiin: 
-  Tavoitteena  on  nostaa yksityisteiden valtionapua  3  miljoonalla eurolla 

 16,1  miljoonaan euroon. 
Pyritään nostamaan perustienpidon rahoitusta.  

6.1.2  Eri ministeriöiden linjauksia 

Suomen  aluekehittämisstrategia  2013. 
 Aluekehittämisstrateqiatyöryhmän  mietintö. Sisäasiainministeriön jul-

kaisu  10/2003  

Liikenneverkon  palvelujen osalta tavoitteena  on  vähintään peruspalvelutaso, 
joka tyydyttää tavanomaiset liikkumis-  ja  kuljetustarpeet  kestävällä tavalla. 

Maaseudulla yleisten  ja  yksityisten teiden hoidon  ja  ylläpidon tulee mandol-
listaa samoin ihmisten tavanomaiset liikkumistarpeet  ja  elinkeinotoiminnan 

 säännölliset kuljetukset. 

Yksityisteiden  palvelutaso turvataan  strategian  mukaan nostamalla valtion-
apua sekä selvittämällä uusia yksityisteiden hallintomalleja  ja  lisäämällä yl -
läpitoon liittyvää osaamista. 

Liikkumisen  ja  kulietusten peruspalvelutaso (LVM  3/2003)  

LVM:n  asettaman työryhmän mietintö sisältää ehdotuksen  tie-  ja  rataverkon 
peruspalvelutasoksi  eli palvelutasoksi, joka tasapuolisen alueellisen kehityk-
sen turvaamiseksi vähintään tarvitaan. 

Palvelutasoina  on  raportissa kuvattu minimi-, peruspalvelu-, tavoite-  ja  eri-
tyispalvelutasot. Minimipalvelutaso, jonka mukaan yhteiskunnan perusturval-
lisuudelle välttämätön liikenne ei vaarannu,  on  aina saavutettava.  Se  voi-
daan raportin mukaan  jo  nykyisin taata sekä  tie-  että rataverkolla. 

Peruspalvelutaso  mandollistaa tavanomaisen liikkumisen  ja  kuljetukset  ja  se 
 pyritään saavuttamaan seuraavaksi. Peruspalvelutaso  on  väyläpalvelujen 

 kysynnästä riippuvainen  ja  siksi maan eri osissa erilainen. Aluerakenteen 
muuttuessa liikenne lisääntyy kasvukeskuksissa  ja  jonkin verran pienenee 
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väestöä menettävillä alueilla. Väyläpalvelujen tarve ei väestöä menettävillä 
alueilla kuitenkaan merkittävästi vähene eikä näiltä alueilta ole mandollista 
siirtää rahoitusta kasvualueille, todetaan työryhmän mietinnössä. 

Tavoitetasoon  voidaan pyrkiä, kun peruspalvelutaso  on  pääosin saavutettu. 
Tavoitetaso mandollistaa yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämisen. Erityispal-
velutaso toteuttaa tavoitetason ylittäviä erityistarpeita. 

Mietinnössä ei käsitellä yleisen  ja  yksityisen tien rajapintaa. 

Toiminta-  ja  taloussuunnitelma  2005  -  2008. 
 Liikenne-  ja  viestintäministeriö  2004  

Raportin mukaan suunnittelukaudella  on  erityisesti kiinnitettävä huomiota 
 mm.  logististen  kustannusten alentamiseen, alemman tieverkon peruspalve-

lutason turvaamiseen  ja  julkisen liikenteen peruspalvelutason turvaamiseen. 

Eräänä tavoitteena  on  peruspalvelutaso  maaseudulla.  Sen  mukaan väylä- 
palvelujen pitää mandollistaa elinkeinoelämän  ja  väestön perustoiminnot 
maan eri alueilla myös pitkällä aikavälillä. Lisäksi tavoitteena  on  ylläpitää 
tarpeelliset julkisen liikenteen palvelut maaseudulla. 

Peruspalvelutaso  maaseudun tieverkolla säilytetään suunnitelman mukaan 
nykyisellään. Talvihoidolla turvataan vähintään riittävät olosuhteet yhdysteil

-lä.  Sorateiden kelirikosta  aiheutuvia haittoja vähennetään. Yksityisteiden 
kunto säilytetään nykyisellä tasolla. 

Tienpidon  rahoituksesta  on  suunnitelmassa esitetty kaksi laskelmaa, perus-
laskelma  ja  kehittämissuunnitelman  mukainen laskelma. Yksityisteiden valti-
onapu  on  peruslaskelmassa  nykyisen mukaisesti  11,1  miljoonaa euroa, mikä 
merkitsee kunnon heikkenemiskehityksen jatkumista. Valtionapuun oikeutta-
via  yksityisteitä  on  noin  60 000  kilometriä. Valtion tuki kohdistuu  vain  yksit-
täisten kohtien (sillat, rakenteen korjaus) parantamiseen  ja  lauttoihin. Kehit-
tämissuunnitelmassa  esitetään vuosittain yksityisteiden valtionapuun viisi 
miljoonaa euroa lisää vuosina  2005  -  2007. 

6.1.3  Yhteenveto poliittisista kannanotoista 

Poliittisissa kannanotoissa ei oteta suoraan kantaa hallinnolliseen luokituk
-seen.  Yleensä niissä tähdennetään yleisiä tavoitteita kuten esimerkiksi sosi-

aalinen  ja  alueellinen tasa-arvo  ja  aluekehityksen  turvaaminen. Usein noste-
taan esille tiestön palvelutaso. Liikenneväylien palvelussa nähdään ongel-
mana vähäliikenteisten teiden ylläpito  ja  hoidon taso. Tavoitteena  on  todettu 
esimerkiksi, että tiestön  ja  yksityisteiden peruspalvelutaso  tulisi turvata vä-
hintään nykytasoisena. 

Ministerityöryhmän mietinnön  10.2.2004  taustaselvitys  käsittelee liikenne- 
verkon osien lakkauttamista, jonka sanotaan olevan ajankohtaisinta  radan

-pidossa. Vähäliikenteisten  teiden merkityksestä puhuttaessa tuodaan esille 
erityisesti raaka-aineen kuljetukset  ja  vapaa-ajan liikenne. Mietinnössä tode-
taan lisäksi vähäliikenteisimmän tiestön kunnossapidon kalleus suhteessa 
liikennemääriin. Yksityiset tiet nähdään oleellisena osana liikennejärjestel- 
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mää,  yksityisten teiden hallinnon hajanaisuutta  ja  tehottomuutta  pidetään 
ongelmana. 

Voimakkain kannanotto tienpitovastuun jakoon sisältyy maantielakiin,  jota  on 
 käsitelty seuraavassa luvussa. Maantielain käsittelyvaiheessa korostettiin, 

että maantieverkko pysyisi nykyisen laajuisena. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, ettei valtion ylläpitämiä teitä siirrettäisi yksityisten ylläpidettäväksi eikä 
yksityisiltä valtiolle enempää kuin nykyisin vuosittain tapahtuu. 
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7 TIELAISTA MAANTIELAKIIN 

7.1  Taustaa 

Uusi  maantielaki  korvaa vuodelta  1954  olevan yleisistä teistä annetun  lain 
 siihen myöhemmin  tehtyine muutoksineen  ja  aiheuttaa pieniä muutoksia 
 maankäyttö-  ja  rakennuslakiin, kiinteistörekisterilakiin  ja  luonnonsuojelula

-kun. Eduskunta  on  hyväksynyt  maantielain  18.5.2005  ja  presidentti vahvisti 
 sen  23.6.2005.  Maantielaki  tulee voimaan  1.1.2006  

Yleisten teiden nimitys muutetaan  lain  mukaan  maanteiksi.  Maantiet jaetaan 
 liikenteellisen  merkityksensä mukaan  valtateihin, kantateihin, seututeihin  ja 

 yhdysteihin.  Osa  maanteistä  nimetään valtakunnallisesti merkittäviksi  runko
-teiksi.  

7.2  Maantielain  sisällöstä  

Maantielaki  lähtee siitä, että yleiset tiet, kadut  ja  yksityistiet  muodostavat  tie
-liikennejärjestelmän.  Yleisten teiden kehittämisen tulee perustua  liikennejär-

jestelmäsuunnitteluun.  

Toiminnallinen luokitus  on  otettu uudessa laissa maanteiden  luokittelun  pe-
rustaksi. Maantien parantamisen  ja  uuden maantien tekemisen edellytyksiä 
samoin kuin yleisen tien lakkauttamisen edellytyksiä  on  täsmennetty. Maan

-tielaissa tienpitoviranomaisen kunnossapitovastuuta  on  jatkettu entisen ylei-
sen tien osalta tietyn ylimenokauden ajan. 

Maanteiden  ja  yksityisten teiden välisiin  hallinnollisiin luokituksiin  ei maantie- 
laissa esitetä muutoksia, vaan yksityisen tien muuttaminen  maantieksi  ja 

 maantien lakkauttaminen määräytyvät kuten nykyäänkin  yksittäistapauksit
-tam.  

Maantielaissa  yksityiselle tielle  on  annettu laaja sisältö. Yksityisellä tiellä tar-
koitetaan myös esimerkiksi kiinteistöjen omia teitä, jotka jäävät yksityisistä 
teistä annetun  lain  sovelluspiirin  ulkopuolelle.  

7.2.1  Maantien palvelutaso  

Maantielain  perusteluissa todetaan, että  tienpidon  toimin tulisi varmistaa, et-
tä liikkuminen  ja  kuljetukset ovat mandolliset  koko  maan alueella. Tässä tar-
koituksessa  maantieverkon  tulisi tarjota  peruspalvelutaso.  Siihen sisältyy 
mandollisuus päästä yleiselle tielle kohtuulliselta etäisyydeltä  ja  että  vähälii-
kenteisimmätkin  maantiet pidetään yleistä liikennettä tyydyttävässä kunnos-
sa. Tällöin  liikkumis-  ja  kuljetuskustannukset  pysyvät kohtuullisina  koko 

 maassa. 

Yleisten teiden  välityskyky  tulee turvata alueilla, joilla sisäisen muuttoliikkeen 
takia  on  ruuhkautumisen riski kuin myös tarjota syrjäseuduilla mandollisuus 
kulkemiseen  kohtuukustannuksin.  Kansalaisten  liikkumismandollisuudet  on 

 turvattava sekä  aluekehityksen  että eri väestöryhmien kannalta.  Muuttotap- 
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pioalueilla  tulisi pitää  alemmanasteinen  tieverkko kohtuullisin kustannuksin 
pysyvän asutuksen sekä  perustuotannon  kuljetuksia tyydyttävässä kunnos-
sa.  

7.2.2  Yleisen  ja  yksityisen liikenteen/tien määritelmiä laissa 

Nykyisessä  tielaissa  maantien  ja  paikallistien rakentamisen edellytykset  on 
 erikseen lueteltu.  Sen  mukaan uusi maantie voidaan rakentaa,  jos  tien harki-

taan olevan tarpeen  kauttakulkevaa kaukoliikennettä  varten taikka sellaista 
muuta yleistä liikennettä varten, jolla ei ole pääasiallisesti  vain  paikallinen 
merkitys  tai  jos  tietä  on  pidettävä muun yleisen tarpeen  vaatimana.  Uusi  pal

-kallistie  voidaan rakentaa,  jos  tie  pääasiallisesti  on  tarpeen kunnan sisäistä 
 tai  muuta sellaista yleistä liikennettä varten, jolla  on vain  paikallinen merki-

tys. Yleinen  tie  voidaan lakkauttaa, jollei tietä uuden tien rakentamisen joh-
dosta  tai  muusta syystä enää pidetä yleisen edun kannalta tarpeellisena.  

Maantielaki  lähtee siitä, että sekä uuden tien tekemisen että tien parantami-
sen  ja  tien lakkauttamisen edellytysten pitäisi riippua ennen kaikkea yleisen 
lIIkenteen  tarpeista.  Lain  mukaan tien rakentamisella tarkoitetaan uuden tien 
tekemistä  ja  tien parantamista. Uuden maantien tekeminen tulee kysymyk-
seen, kun olemassa oleva tieverkko ei enää täytä yleisen liikenteen  tai 

 maankäytön tarpeita. Olemassa olevan tien parantaminen  on  etusijalla uu-
den tien tekemiseen nähden.  

Maantielain  mukaan yleiselle liikenteelle  on  tunnusomaista liikennettä har-
joittavan  henkilömäärän  laajuus  ja  rajoittamattomuus.  Tien  vaikutuspiirissä 
asuvien  ja  tietä säännöllisesti käyttävien henkilöiden lukumäärä  on  arvioitava 

 ja  heitä  on  oltava suhteellisen monta, jotta voidaan puhua yleisestä liiken-
teestä.  J05  näiden tietä käyttävien henkilöiden määrä  on  suuri,  on  tien lii-
kennettä pidettävä yleisenä, vaikka  se  olisi luonteeltaan paikallista, lyhyt-
matkaista  liikennettä.  Jos tie  palvelee  vain  sen  välittömän  vaikutusalueen  
kiinteistöjen  liikennetarvetta,  on  kyseessä pääsääntöisesti yksityinen liiken-
ne.  Kaukoliikennettä  ja  seudullista  liikennettä voidaan aina pitää yleisenä  lii-
kenteenä.  

Lain  perusteluissa todetaan, että sitä milloin paikallinen liikenne  on  yleistä  tai 
 yksityistä, ei voida täsmällisin käsittein kuten  liikennemäärillä  ilmaista, koska 

olosuhteet Suomessa poikkeavat paljon toisistaan. Huomiota pitää kiinnittää  
Ilikennejärjestelmän  kokonaisuuteen  ja  loogisiin  kuljetusketjuihin.  Yhteydet  
liikennejärjestelmän solmupisteisiin,  erilaisiin  terminaaleihin  kuin myös yh-
teydet julkisiin laitoksiin  ja  erityiskohteisiin,  jonne pääsyä ei ole rajoitettu pal-
velevat yleistä liikennettä.  

7.2.3  Maantien (yleisen tien) lakkauttaminen 

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-
tä 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.  

7.2.4  Yksityisen tien muuttaminen  maantieksi 

Maantielain  mukaan yksityisen tien muuttaminen maantieksi vaatii samat 
edellytykset kuin uuden maantien tekeminen. Yksityinen  tie  voidaan siten 
muuttaa maantieksi,  jos  se  palvelee merkittävästi muidenkin kuin tieosakkai

-den  kulkuyhteystarvetta  ja  maantieksi  muutettuna, osana maanteiden verk-
koa täydentää yleisen liikenteen tarpeita mandollisimman tehokkaasti  ja  ta-
loudellisesti. Edellä mainittuja perusteita arvioidessaan tienpitoviranomaisel

-la  ja  LVM:llä  on  harkintavalta  siitä, muutetaanko joku yksityinen  tie  maan- 
tieksi. 

Tiesuunnitelma  on  laadittava  ja  hyväksyttävä myös otettaessa yksityinen  tie 
tai  katu maantieksi.  

7.3  Yhteenveto  

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. 

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- 
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vat  paljon toisistaan. Maantielaki korostaa liikennejärjestelmän kokonaisuut-
ta  ja  yksittäisen tien asemaa yleisten teiden verkossa. 

Maantielain  mukaan yleiselle liikenteelle  on  tunnusomaista liikennettä har -
joittavan henkilömäärän laajuus  ja  rajoittamattomuus.  Tien  vaikutuspiirissä 
asuvien  ja  tietä säännöllisesti käyttävien henkilöiden lukumäärä  on  arvioitava 

 ja  heitä  on  oltava suhteellisen monta, jotta voidaan puhua yleisestä liiken-
teestä. Kaukoliikennettä  ja  seudullista  liikennettä voidaan maantielain perus-
telujen mukaan aina pitää yleisenä liikenteenä, mutta maantien yleinen lii-
kenne voi olla myös paikallista. 

Vaikeinta näyttäisi olevan tulkita vähäliikenteisen pistotien luonnetta yleisenä 
tienä, kun  tie  palvelee  vain  sen  välittömän vaikutusalueen kiinteistöjen lii-
kennetarvetta. Tällaisia teitä  on  ilmeisesti hyvin paljon. 
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8  KYSELYT  

8.1  Tiekuntakysely  

8.1.1  Otantaja  toteutus  

Tiekuntakysely  toteutettiin lähettämällä  2 750  kyselyä yksityisten teiden  tie- 
kunnille.  Tiekunnat  valittiin satunnaisotannalla  Tiehallinnon ylläpitämästä yk-
sityistieavustusjärjestelmän  aineistosta. Otannan lähtökohtana pidettiin sitä, 
että kyselyn tuloksia tulee tarvittaessa voida analysoida tilastollisesti  tiepii-
reittäin.  Tällöin kustakin  tiepiiristä  tulee saada  analysointiin  noin  100  vasta-
usta. Kun vastausprosentti kyselyissä  on  yleensä noin  30  %,  katsottiin, että 
kuhunkin  tiepiiriin  tulisi lähteä noin  300  kyselyä, Otanta-asetelmassa haluttiin 
kuitenkin ottaa huomioon myös  se,  että yksityisten teiden  tiekuntien  määrä 
vaihtelee  tiepiireittäin  runsaasti. Näin  ollen otantamääriä  painotettiin  tiekunti

-en  määrän suhteessa. Kuhunkin  tiepiiriin  lähetettiin kyselyjä  50  kpl +  13  % 
 tiepiirin  tiekunnista.  Lisäksi  Lapin  tiepiiriin  lähetettiin  40  ylimääräistä kyselyä 
 otosmäärän  nostamiseksi lähemmäksi muiden  tiepiirien  tasoa.  

Tiekuntakyselyt  osoitettiin  tiekuntien yhteyshenkilöille.  Joissakin kunnissa 
huomattava  osa tiekunnista  oli ilmoittanut  yhteyshenkilöksi  kunnan edusta-
jan. Jotta kuntien edustajien  vastaustaakka  pysyisi kohtuullisena, päätettiin 

 yksittäiselle  kunnan edustajalle lähettää enintään  6  tiekuntakyselyä.  Lisäksi 
niiden kuntien  (7  kpl)  edustajille, joille kyselyitä lähti vähintään  5  kpl,  kerrot-
tiin kyselystä etukäteen puhelimitse  tai  sähköpostilla.  Otanta toteutettiin esi-
tettyjen  kriteerien  mukaisesti  tiepiireittäin satunnaisotantana.  Otannan  ja  p0-
pulaation  vastaavuus  tarkistettiin  vertaamalla  tiepiireittäin taustamuuttujien 
(KyL,  tien pituus,  talouksien  lukumäärä)  jakaumia otoksessa  ja  yksityis

-tieavustusjärjestelmän  aineistossa.  

Tiekuntakyselyt postitettiin  4.2.2005  ja vastausaikaa  annettiin helmikuun 
loppuun.  Vastaajille  annettiin mandollisuus vastata joko  palauttamalla  kyse

-lylomake vastauslähetyksenä  tai  vastaamalla kyselyyn  internetissä,  jossa 
kysely oli avoinna  4.2.2005  -  11.3.2005.  Tiekuntakyselyyn  saatiin kaikkiaan 

 1 151  vastausta, joista  internetin  kautta lähetettiin viitisenkymmentä. En-
simmäiset vastaukset saatiin  11.2.2005  ja  viimeiset mukaan otetut saatiin 

 24.3.2005.  Tämän jälkeen  saapuneita  vastauksia ei enää ole otettu huomi-
oon aineiston käsittelyvaiheessa tehtyjen  muokkausten  takia.  

Alun  perin kysely oli tarkoitus suunnata  vain  valtionapuun  oikeutetuille  tie - 
kunnille.  Yksityistieavustusjärjestelmän  aineistossa, josta otanta tehtiin, oli 
kuitenkin mukana myös  tiekuntia,  jotka eivät ole järjestelmän mukaan oikeu-
tettuja valtionapuun. Näitä  tiekuntia  oli  otoksessa  mukana  259  kpl  ja vastan-
neissa  75  kpl.  Nämä vastaukset poistettiin käsittelyvaiheessa aineistosta. 
Valtionapuun  oikeutetuilta tiekunnilta  saatiin kyselyyn  1 076  vastausta, jolloin 
valtionapuun oikeutettujen  tiekuntien  vastausprosentti  on 43,2  %.  Lapin tie - 
piiriä lukuun ottamatta vastausten lukumäärä  tiepiireittäin  on  riittävä tilastolli-
seen tarkasteluun. Myös  taustamuuttujien jakaumat (KyL,  tien pituus  ja  talo

-uksien  lukumäärä)  tiepiireittäin  noudattavat  yksityistieavustusjärjestelmän 
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aineiston  jakaumia  riittävän hyvin.  Tiekuntakysely  on  tilastollisesti luotettava 
niin valtakunnallisesti kuin  tiepiirikohtaisestikin. 

Tiepiireittäin  lähetetyt  ja  palautetut  kyselyt valtionapuun oikeutettujen 
tiekuntien osalta 

Tiepiiri 
Tiekuntia 

 [kpl] 
Kyselyjä 
[kpl] 

Vastauksia 

Yhteensä [kpl] [%]  lähetetyistä 

Uusimaa  1335 223 93 41.7 
Turku 2395 360 138 38,3  
Kaakkois-Suomi 2201 336 150 44,6  
Häme  2016 286 149 52,1 
Savo-Karjala  2900 421 179 42,5  
Keski-Suomi 1205 199 94 47.2 
Vaasa 1922 293 118 40.3 
Oulu 1432 235 92 39,1  
Lappi  426 138 63 45,7 

Koko  maa  15832 2491 1076 43,2 

8.1.2  Taustatietoja tiekunnista 

Tiekunnan  osakkaiden lukumäärä  

Tiepiiri  
Osakkaita keski- 

määrin 

80  %:ssa tiekuntia  
osakkaita 
enintään 

90  %:ssa tiekuntia 
 osakkaita 

enintään 

Uusimaa  34 45 77 
Turku 29 43 56  
Kaakkois -Suomi 37 55 80  
Häme  33 49 65 
Savo-Karjala  25 38 49  
Keski-Suomi 36 52 86 
Vaasa 36 47 76 
Oulu 27 32 58  
Lappi  29 43 54 

Koko  maa  32 45 65  

Keskimäärin osakkaita  on  eniten Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen  ja  Vaa-
san  tiepiirien tiekunnissa.  Keskimäärin osakkaita  on 32  ja  80:ssä % tiekun-
nista  enintään  45. 
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Tiepiiri  

Erillisten 	teiden  
lukumäärä 
keskimäärin 

Teitä 
enintään 

80  %:ssa  
tiekuntia  teitä 
enintään 

90  %:ssa 
tiekuntia  teitä 
enintään  

Tiekuntia 	[kpl],  
joissa  vain  yksi 
tie  

Uusimaa  1,07 8 3 4,8 20 
Turku 1,02 4 2 3 33  
Kaakkois-Suomi 2,01 9 3 4 29  
Häme  1,82 6 3 3 37 
Savo-Karjala  1,03 12 3 3,7 39  
Keski -Suomi 1,02 12 3 3,7 18 
Vaasa 1,05 8 3 4,2 28 
Oulu 1,02 9 4 5 15  
Lappi  1,07 14 2,4 4,4 17 
Koko  maa  1,03 14 3,0 4,0 236  

Tiekuntaan  kuuluu yleensä  vain  yksi  tie,  Kaakkois-Suomen  ja  Hämeen tiepii-
reissä kuitenkin keskimäärin kaksi. Vaikka teiden enimmäismäärä  on Lapin, 

 Keski-Suomen  ja  Savo-Karjalan tiepiireissä yli kymmenen,  on  suurimmassa 
osassa tiekuntia korkeintaan kolmesta viiteen erillistä tietä. 

Pysyviä asuntoia tiekunnan tien/teiden varrella 

Tiepiiri  
Pysyviä 	asuntoja  
keskimäärin 

80 	%:ssa 	tiekuntia  
asuntoja enintään 

90 	%:ssa 	tiekuntia 
asuntoja enintään 

Uusimaa  15 22 35 
Turku 11 16 21  
Kaakkois-Suomi 9 14 20  
Häme  11 15 24 
Savo-Karjala  8 11 15  
Keski -Suomi 11 15 23 
Vaasa 13 18 24 
Oulu 13 14 20  
Lappi  9 14 20 
Koko  maa  11 15 22  

Pysyviä asuntoja (=talouksia)  on  keskimäärin eniten Uudenmaan tiepiirin 
alueen tiekunnissa  ja  vähiten  Savo-Karjalassa, Lapissa  ja  Kaakkois- 
Suomessa. 

Tiekunnista  15,2  prosentissa asuntoja  on  enintään  3  kpl  ja  38,4  prosentissa 
enintään  5  kpl. 
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Loma -auntoia tiekunnan tien/teiden  varrella  

Tiepiiri  

Loma-  
asuntoja 
keski-  
määrin 

Tiekuntia 	[kplJ,  
joissa ei lainkaan 
loma -asuntoja 
________________ 

Loma- 
asuntoja 
enintään  
________  

80  %:ssa  
tiekuntia 
loma -asuntoja  
enintään 

90  %:ssa 
 tiekuntia 

loma-asuntoja 
enintään 

Uusimaa  21 3 340 27 51 
Turku 11 4 112 14 30  
Kaakkois -Suomi 21 4 204 36 50  
Häme  16 2 140 27 36 
Savo-Karjala  10 3 64 18 25  
Keski-Suomi 17 1 107 29 40 
Vaasa 8 4 142 8 15 
Oulu 7 2 40 10 18  
Lappi  14 2 120 17 34 

Koko  maa  14 25 340 20 35  

Tiekunnista  97,4  %  on  sellaisia, joiden vaikutusalueella  on  loma-asutusta. 
 Loma-asuntoja  on  eniten Kaakkois-Suomen  ja  Uudenmaan  tiepiirien  alueen 

 tiekunnissa  sekä vähiten Oulun  ja  Vaasan  tieplirien tiekunnissa. 

Tiekunnan tien/teiden vhteisnituus 

Tiepiiri  

Tien/teiden 
yhteispituus 
keskimäärin 

[km] 

Tien/teiden  
yhteispituus 

 vähintään 
[km] 

80  %:ssa tiekuntia  
teiden yhteis- 

pituus enintään 
[km] 

90  %:ssa tiekuntia 
teiden yhteis- 

pituus enintään 
[km]  

Uusimaa  2,9 1,0 3,8 5,1 
Turku 3,3 1,0 4,5 6,0  
Kaakkois-Suomi 4,5 0,4 7,2 9,5  
Häme  3,5 0,8 8,0 6,3 
Savo-Karjala  3,8 0,7 5,8 7,6  
Keski-Suomi 4,7 1,1 6,0 10,3 
Vaasa 3,5 0,2 4.8 7,0 
Oulu 4,5 0,6 6,8 8,7  
Lappi  4,0 0,7 5,3 8,0 

Koko  maa  3,8 0,2 5,3 7,5  

Yhteispituudet  ovat  varsin  yhteneviä,  ainoastaan Keski-Suomessa, Kaak-
kois-Suomessa  ja  Oulussa  tiekuntien  tiet ovat keskimäärin pitempiä kuin 
muissa  tiepiireissä.  Uudellamaalla  tiekuntien  teiden keskimääräinen pituus 

 on  pienempi kuin muissa  tiekunnissa.  

34,6  prosentissa  tiekunnista tien/teiden yhteispituus  on  vähintään  4 km  ja 
 16,4  prosentissa vähintään  6 km.  
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Tiekunnan  tie  soratie  vai päällystetty  tie  

Tiepiiri 

Vastanneita 
 tiekuntia 

[kpl] 

Sorateitä, 
[%] tiekun- 

nista 

Päällystettyjä 
 teitä,  [%]  tie-  

kunnista 

Molempia 
[%] tiekun- 

nista 

Uusimaa  93 88,2 5.4 6.5 
Turku 136 97,8 1.5 0,7  
Kaakkois -Suomi 148 98,6 0,7 0,7  
Häme  146 95,2 1,4 3,5 
Savo-Karjala  175 96,0 2,3 1,7  
Keski-Suomi 92 97,8 2,2 0 
Vaasa 118 91,5 4,2 4,2 
Oulu 92 95,7 1,1 3,3  
Lappi  63 92.1 6,3 1,6 
Koko  maa  1 063 95,2 2,4 2,4  

Tiet ovat pääosin sorateitä. 

iekunnalla hoitosopimus  kunnan kanssa  

Tiepiiri  
Hoitosopimus 	kunnan 
kanssa  [%]  

Uusimaa  4,4 
Turku 3,7  
Kaakkois-Suomi 4,8  
Häme  15,2 
Savo-Karjala  4,0  
Keski-Suomi 1,1* 

Vaasa 36.8 
Oulu 56,2  
Lappi  16,1  
Keskiarvo  14,1 

*  Keski-Suomen tiepiiri  on  tarkistanut, ettei  sen  alueella ole lainkaan hoito-
sopimusteitä, vaikka yksi vastanneista tiekunnista ilmoitti niin. 

Hoitosopimuksia  on  eniten Oulun  ja  Vaasan tiepiireissä. Hoitosopimuksia  on 
 kyselyn mukaan suhteellisesti enemmän kuin yksityistieavustusjärjestelmän 

aineiston mukaan. Tämä johtunee siitä, että avustusjärjestelmän tiedot eivät 
kaikkien tiepiirien osalta ole ajan tasalla. Hoitosopimusten vähäisyys  Lapin 

 vastauksissa johtuu siitä, että kuntien edustajille lähtevien kyselyjen määrää 
rajattiin enintään kuuteen  per  kunta. Näin  ollen jo  otoksessa hoitosopimus-
tiekuntien  osuus  on  todellista vähäisempi. Lisäksi  Lapin  kunnat  eivät olleet 

 kovin  aktiivisia vastaamaan kyselyyn. 
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Tiekunnan tiellä/teillä  muuta kuin osakkaiden liikennettä  
Tiepiiri  Muu liikenne  [0/]  

Uusimaa  38,2 
Turku 61,3  
Kaakkois-Suomi 57,8  
Häme  55,9 
Savo-Karjala  47.4  
Keski-Suomi 63,4 
Vaasa 83.7 
Oulu 67,0  
Lappi  41.0  

Keskiarvo  57,9  

Huomattavan suurella osalla Vaa-
san tiepiirin yksityisteistä  on  muuta 
kuin osakkaiden liikennettä.  Har

-vimmin  ulkopuolisten liikennettä  on 
 Uudenmaan  ja  Lapin  tiepiirien  yksi-

tyisteillä  ja  useimmin Vaasan tiepii -
im  yksityisteillä.  

Yhteenveto  tiekuntien taustatiedoista  

Taustatieto  
Keskimäärin 
koko  maassa 

Tiekunnan  osakkaiden lukumäärä  32 kpl 
Pysyvia  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  14,1  % 
Tiekunnan tiellä/teillä  on  muuta kuin osak-
kaiden liikennettä  57,9  % 
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8.1.3  Kunnossapitotyöt 

Kunnossapidolla  tarkoitetaan tässä tien hoitoa  ja  vähäisiä kunnostustöitä. 

Kunnossapitotoimenpiteiden  toteutus 

Toimenpide  
Kyselyyn vastanneis- 
ta tiekunnista  toimen- 

pidettä tehty  [%]  

Kesä  2002 2003 2004  

höyläys  44 42 41  

anaus  88 87 87  

pölynsidonta  48 46 46  

päätysteiden  hoito  10 12 13  

vesakonraivaus  67 59 62  

niitto  77 75 75  

sorastus  80 75 78  

ojien kunnostus  42 39 38  
rumpujen 	kunnos-  
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 minään 
vuosista  2002  -  2004  

[%] kaikis- 
ta  kyse- 

lyyn  vast. 
 tiekunnis- 

ta  

Kesä 

höyläys  514 47,8  

lanaus  69 6,4  

pölynsidonta  474 44,1  

päällysteiden  hoito  902 83,8  

vesakonraivaus  204 19,0  

nUtto  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  
talvikunnossapito 702 _________ 65,2  ____________  

Kyselystä ei saatu toimenpiteiden määrää, vaan ainoastaan tieto siitä, toteu-
tettiinko toimenpiteitä  ja  minä vuonna. Toimenpiteiden toteutus vuosittain 
tiekunnissa  on  esitetty prosenttilukuina. Vuosittaiset vaihtelut ovat vähäisiä. 
Mikäli tiekunnassa oli vuonna  2002  toteutettu jokin toimenpide, yli  80 %:n 

 todennäköisyydellä sama toimenpide oli toteutettu myös vuonna  2003  ja 
 2004.  Poikkeuksena ovat ojien  ja  rumpujen kunnostus sekä ojien  ja  rumpu-

jen talvikunnossapito, joissa todennäköisyys toimenpiteen uusimiselle oli  60 
-80%.  
Toimenpiteistä erityisen vähän esiintyi ojien  ja  rumpujen talvikunnossapitoa 
sekä talvihöyläystä eli polanteen poistoa  ja  tasausta.  Melkein puolet tiekun-
nista ilmoitti, ettei kolmen vuoden aikana ollut tehty kesähöyläystä. Yli  42  % 
tiekunnista  oli puolestaan sellaisia, joissa ei tehty lainkaan ojien kunnostus - 
ta.  Rumpujen kunnostuksen osalta vastaava luku oli noin  44  %.  Lapin  tiepii-
rissä  oli muita tiepiirejä useammin jätetty tarkastelujaksolla tekemättä  lana

-usta, niittoa, sorastusta,  ojien  ja  rumpujen kunnossapitoa sekä liukkauden- 
torjuntaa. Oulun tiepiirin tiekunnissa oli muita useammin oltu tekemättä ojien 

 ja  rumpujen kunnossapitoa vuosina  2002  -  2004. Savo-Karjala erottui muita 
vähäisemmän pölynsidonnan takia  ja  Turun tiepiirin tiekunnat talvihöyläyk

-sen  vähäisyydellä. 
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KunnossaDltotoimenøiteiden teettälät  la  suorittajat 
Työn  teettäjä  

Nuorittaja 

T oimenpiue 

Kunta  Tiekunta 	___________ ___________ 

Kunta  [%] 
Urakoitsija * [1]  

Tiekunta 
 talkootyona  

ro/i*  
L 	0J 

Osakas 
(korvausta  
vastaan)  

Ulkopuo-
linen  ura- 
koitsuja 

N 
C) 
C) 
N 

(0 
C) 
C) 
(N 

C) 
C) 
N 

N 
C) 
C) 
N 

(0 
0 
C) 
N 

0 
C) 
N 

(N 
C) 
0 
N 

(0 
C) 
C) 
N 

t 
C) 
C) 
N 

N 
C) 
C) 
N 

CO 
0 
C) 
N 

C) 
C) 
N 

N 
C) 
C) 
N 

CO 
C) 
C) 
N 

C) 
C) 
N  

Kesä  
öyIäyf —  i ..i i  1L ii_ 1Q t 4. .L  i_  

Iariaus  8 8 7 8 9 7 12 11 13 46 45 46 24 25 24 
polynsidonta  12 12 12 11 11 10 18 19 18 28 27 30 29 30 29 
päällysteiden 	hoi- 
to  12 13 10 11 13 12 19 16 12 32 25 30 24 32 36 
vesakonraivaus  4 4 4 6 5 6 40 40 40 30 29 30 17 19 18 
niitto  6 5 5 5 6 5 21 20 22 47 46 46 21 21 21 
sorastus  7 6 6 15 15 13 3 3 3 4 5 8 70 70 68 
ojikunnostus -  5 5 4 13 13 11 6 8 7 16 16 17 58 55 57  
rumpujen kunnos-
tus  6 8 9 8 9 9 16 14 14 17 19 19 45 45 42  
Talvi  
aurausviitoitus  6 7 6 4 4 5 48 48 49 35 36 35 6 5 4 
auraus  10 10 10 12 11 12 3 5 3 37 37 37 36 35 36 
aMhcyIäy! ±  !i  1L .11  ±  
liukkauden  torjun-
ta,hiekoitus  7 7 7 11 10 10 15 14 14 31 30 31 34 36 35  
ojien  ja  rumpujen 

 alvikunnosS!pitO  if_  i_ i_  .Z_  i i_ i_ i  
talvi-  ja jääteiden 
kp  268 7 2 4141814243036293032 
*prosenttisosuud et  laskettu toimenpidettä  ko.  vuonna tehneistä. 

Toimenpiteiden teettäjät  on  esitetty prosenttiosuuksina toimenpidettä  ko. 
 vuonna tehneistä. Vuosittaiset vaihtelut ovat pieniä eikä mitään selvää kehi-

tyssuuntaa ei ole havaittavissa. Saman vuoden yksittäisen toimenpiteen 
suorittajien summat eivät ole täyttä sataa prosenttia, koska osittain toimenpi-
teitä  on  tehnyt useampi suorittaja. 

Teettäjä/tekijä -vaihtoehdoista ylivoimaisesti eniten oli valittu vaihtoehdot  tie- 
kunta teettäjänä/osakas korvausta vastaan tekijä  ja tiekunta teettäjä-
nä/ulkopuolinen  urakoitsija tekijä. Tiekunta tekee talkoilla töitä, jotka eivät 
vaadi erityistä ammattitaitoa  tai erikoistyövälineitä  kuten vesakonraivausta  ja 
aurausviitoituksen  laittamista.  Osakas  korvausta vastaan  on  tehnyt erityisen 
paljon lanausta  ja niittoa  sekä aurauksesta kolmanneksen. 

Kunta  on  tehnyt  ja  teettänyt vuosina  2002 - 2004 tiekuntien  kunnossapito- 
toimenpiteistä keskimäärin  18 %.  Suurimmat kunnan tekemät  ja teettämät 

 osuudet yhteensä olivat höyläyksessä  ja talvihöyläyksessä,  joissa kunnan 
osuus oli lähes kolmasosa. Vähiten kunta oli tehnyt  ja  teettänyt vesakon-
raivausta, niittoa  ja aurausviitoitusta.  Niissä kunnan osuus oli noin  10 %. 

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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Tiekunnan  osuus  kunnossapitotöjstä  viime vuosina 

Tiepiiri 
Lisääntynyt 

[%] 
Vähentynyt 

[%] 
Pysynyt ennallaan 

[%]  
Uusimaa  30,5 3,3 66,3 
Turku 26,5 1,5 72,1  
Kaakkois -Suomi 30,6 1,4 68,0  
Häme  29,3 3,6 67,1 
Savo-Karjala  31,0 1,7 67,2  
Keski -Suomi 28,0 6,5 65,6 
Vaasa 25,9 3,4 70,7 
Oulu 24,7 3,5 71,8  
Lappi  22,2 1,6 76,2  
Keskiarvo  28,2 2,8 69,0  

Tiekunnan  osuus kunnossapitotöistä viime vuosina  

80 

60 

40 

20 

0  

,,, 	3'° 

•  lisääntynyt  • hentynyt  a  pysynyt ennallaan  

Muutokset  tiekunnan  osuudessa  kunnossapitotöistä  ovat kaikissa  tiepiireissä 
 samansuuntaiset. Useimmin  tiekunnan  osuus  on  vähentynyt Keski-Suomen 

 tiepiirissä  ja  lisääntynyt  Savo-Karjalan, Kaakkois-Suomen  ja  Uudenmaan 
 tiepiireissä.  Vähiten muutoksia  on  tapahtunut  Lapin tiepiirissä. 

81.4  Parantamistyöt  

Para  ntamisella  tarkoitetaan tässä isompia  kunnostustöitä. 

Parantamistoimenpiteiden  toteutus 

Toimenpide 

Kyselyyn vastanneista tiekunnista toimen-
pidettä tehty keskimäärin  [%]  

Vuosi  2002  Vuosi  2003  Vuosi  2004  
Kantavuuden 	paran- 
taminen  19 18 20  
Ojitus  22 20 20  
Rumputyö  23 19 20  
Siltatyö  2 1 1  
Tielinjan  siirto  2 2 2  
Päällystetyöt  4 4 4  
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ParantamistoimenDiteiden teettäiät  ja  suorittajat 
Työn  teettäjä  Kunta  Tiekunta 	____________  ____________ 

Suorittaja  
- Tiekunta  Osakas (kor-  Ulkopuoli - 
Kunta  [%]* UrakoitsiJa  talkootyönä  vausta  vas - nen  ura - 

1enpid \\  

taan) [%]* koitsija  [O/]*  

(N  
o 

()  
0 

t 
0 

(N 
0 

CD 
0 0 

(N  
0 

()  
0 0 

(N 
0 

C) 
0 0 

(N  
o 

('  
0 

1 
0 

o 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N 

0 
(N  

Kantavuuden - - - - - - - - -  

parantaminen  8 9 5 10 8 8 5 5 3 10 9 9 63 62 67  
Ojitus  4 4 4 14 9 9 4 6 5 13 11 13 60 64 62 
Rumputyö  5 6 6 13 8 8 12 9 9 14 13 12 49 56 52 
Siltatyö  9 13 8 9 17 20 23 13 14 15 44 53 46 
Tielinjan  siirto  6 4 5 17 13 10 12 9 5 12 9 25 53 52 45 
Päällystetyöt  L  i  J ii  

* Prosenttisosuudet  laskettu toimenpidettä  ko.  vuonna  tehneistä. 

Parantamistoimenpiteistä ojitusta, rumputöitä  ja  kantavuuden parantamista 
oli tehty kolmen vuoden aikana keskimäärin noin  viidesosassa  vastanneista 

 tiekunnista.  Työt oli teettänyt pääosin  tiekunta  ja  tekijänä ollut ulkopuolinen 
urakoitsija.  
Parantamistoimenpiteitä  oli tehnyt myös useampi kuin yksi suorittaja, esi-
merkiksi  tiekunta talkootyöllä  ja  ulkopuolinen urakoitsija. Kanden suorittajan 
osuudet olivat  maksimissaan  2  -  5  %  vuodessa yksittäisen toimenpiteen 

 suorittajista.  Yllä olevassa taulukossa ei ole esitetty kanden suorittajan 
osuuksia, minkä vuoksi vuosittaisen toimenpiteen  suorittajien prosent-

tiosuuksista  ei tule yhteensä  100  % (esim.  ojitus  2002: 
4%+14%+4%+13%+60%  =  95  %). 

Tiekunnan  osuus  oarantamisesta  viime vuosina 

Tiepiiri 
Lisääntynyt 

[%] 
Vähentynyt 

[%] 
Pysynyt ennallaan  

[%]  

Uusimaa  32,6 5,8 61,6 

Turku 25,8 2,5 71,7  

Kaakkois -Suomi 26,8 1,4 71,7  

Häme  21,8 7,3 71,0 

Savo-Karjala  27,2 6,3 66,5  

Keski -Suomi 32,9 14,1 52,9 

Vaasa 26,8 5,2 68,0 

Oulu 20,5 7,2 72,3  

Lappi  33,3 3,3 63,3  

Keskiarvo  27,0 5,7 67,3  
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Tiekunnan  osuus parantamisesta viime vuosina  
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Tiekunnan  osuus parantamisesta  on  lisääntynyt eniten Lapissa  ja  Uudella-
maalla. Lisääntyminen oli lähes yhtä suurta Keski-Suomessa, jossa toisaalta 
arvio tiekunnan osuuden vähentymisestä oli suurin  ja  poikkesi selvästi muis-
ta tiepiireistä. Muutos ylipäänsä  on  ollut suurinta Keski-Suomessa. Vähiten 
muutosta arvioitiin tapahtuneen Oulussa, Kaakkois-Suomessa, Turussa  ja 

 Hämeessä.  

8.1.5  Kunnossapidon  ja  parantamisen rahoitus 

Kunnossaoidon  rahoitus 
Rahoitus tiekunta  koko-  

__________  n  aa  n  
.  

Rahoitus kunta kokonaan Rahoitus tiekunta  ja  kunta 

Vuosi 
Tiekuntia 

 [kpl] 
Rahoitus kes- 

kimäärin [€/kmj 
Tiekuntia 

 [kpl] 
Rahoitus kes- 

kimäärin [€Ikm] 
Tiekuntia 

 [kpl] 
Rahoitus kes- 

kimäärin [€Ikm]  
2002 51 400 118 379 575 732 
2003 54 361 124 385 586 759 
2004 58 376 121 387 573 775  

Suurin  osa  kunnossapidon  rahoitusta ilmoittaneista tiekunnista oli rahoittanut 
kunnossapitoa sekä itse että kunnanavustuksilla. Rahoitus euroa/km oli täl-
löin keskimäärin noin kaksinkertainen verrattuna tilanteeseen, jolloin  vain 

 tiekunta  tai  kunta rahoitti kunnossapitoa. Tiekunnissa, joissa kunnossapitoa 
rahoitti  vain  tiekunta  tai  kunta, rahoitus euroa/km oli keskimäärin sama  ra

-hoittajasta  riippumatta. 
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Yksityisten teiden kunnossapidon rahoituksen jakaantuminen  ja 
sen  kehittyminen,  % tiekunnista 

Vuosi  Tiepiiri  

Tiekunnan 
 rahoitus- 

osuus 
100%  [%]  

Kunnan  
rahoitus-  
osuus 

100%  [%]  

Tiekunnan  ra-  
hoitusosuus  

vähintään 
60  % [%]  

Kunnan  
rahoitusosuus 

vähintään  
60  % [%]  

Tiekunnan  ja 
 kunnan  rahoi- 

tusosuudet  
noin  50/50  [°Io] 

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 13 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 

s ii 38 14 32 145  
s 

5 13 42 13 27 148 
2004  

Karjala  
_______  7 12 49 13 19 147 

11 29 16 40 70 

P2  
K 	k  
Sn  

_________  
4 14 30 21 31 71 

2004  _______  6 18 30 17 30 71 

2002 6 42 7 25 19 83 
i35? Vaasa 7 38 10 27 18 84 

2004  ________  7 40 9 28 16 86 

2002 11 49 17 9 14 35  
iE5E5i  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 

16 28 18 32 761 

PP_ 
K 	k  _________  

7 16 30 19 28 781 
2004  _______  8 16 33 17 26 768  

Tiekunnan  rahoitusosuus  on  kasvussa useimmissa  tiepiireissä.  Kunnan ra-
hoitusosuus  on  merkittävä erityisesti Vaasan tiepiirin alueella.  Oulua  ja  Lap-
pia ei voida analysoida  luotettavasti  vähäisen  vastausmäärän  vuoksi.  
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Parantamisen rahoitus  
Rahoitus Rahoitus Rahoitus Rahoitus 

Rahoitus Rahoitus Rahoitus 
tiekunta  kunta 	ko- valtio 	ko- 

tuekunta 
. tiekunta  ja tiekunta  ja  kunta  ja val- 

kokonaan konaan konaan*  kunta  ja val-  
kunta  valtio tio tio ______ ______ ______ 

( cJ)  (3 (I) (13  Cl)  (13  Cl) 	C)  Ct  (I) (0  Cl)  (13 U) 
S :j  

- 

C) 
.: 	•. 
(13(l) 

- 
C) 

- 	 - 

(13(l 
- 	 - 

(3)  
- 

Ct  
- 	 - 

C) 
. 	 . - 	 -  

(3) 
_C: 	- - 	 - 

C) 
- - 	 . 

C)  
-  

i i  I R Q  i i  VuosiH  

2002 79 1121 23 1479 4 3131 26 14410 38 2343 12 5603 3 9047 
2003 72 949 21 1504 2 4744 27 19434 39 1963 17 9573 3 55333 
2004 91 958 26 3226 2 2208 25 16652 44 2121 16 13943 7 29942  

vaiuo ranoirtaa enintaan  lb 	parantamisen Kustannuksista. 

Ne  tiekunnat,  jotka ilmoittivat parantamisen rahoituksen, olivat yleisimmin 
rahoittaneet  parantamistoimenpiteet  itse, Seuraavaksi useimmin parantamis-
ta olivat rahoittaneet  tiekunta  ja  kunta yhdessä.  Tiekunnan,  kunnan  ja  valtion  
yhteisrahoitus  oli suunnilleen yhtä yleistä kuin  se,  että kunta oli rahoittanut  
parantamistoimenpiteet  kokonaan.  Tiekunnista valtionavustusta  oli saanut 

 vain  joka neljäs  ja  kunnanavustusta  puolet. 

Parantamiseen saatujen  ja  käytettyjen rahasummien vertailu  on  varsin  han-
kalaa, koska  parantamistoimenpiteet  ovat kustannuksiltaan hyvin erilaisia  ja 

 eri  tiekunnissa  eri  laajuisia.  

8.1.6  Yksityisten teiden kunto  

Yleisarvio tiekunnan  tien  I  teiden kunnosta  
Tiepiiri  Kunto 

Uusimaa  3,35 
Turku 3,26  
Kaakkois-Suomi 3,37  
Häme  3,27 
Savo-Karjala  3,23  
Keski-Suomi 3,24 
Vaasa 3,25 
Oulu 3,15  
Lappi  3,10  
Keskiarvo  3,26 

1=  erittäin huono  
2  =  huono  
3  =  tyydyttävä  
4  =  hyvä  
5=  erittäin hyvä  
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Tikiinnn tipn  I  fpirlen  kunto viime vuosina 

Tiepiiri 
Parantunut 

[%] 
Heikentynyt 

[%] 
Pysynyt  ennal- 

laan [%]  

Uusimaa  25,8 19,4 54,8 

Turku 16,3 20,0 63,7  

Kaakkois-Suomi 21,4 21,4 57,2  

Häme  18,9 27,0 54,1 

Savo-Karjala  9,7 34,9 55,4  

Keski -Suomi 34,1 22,0 44,0 

Vaasa 12,0 29,9 58,1 

Oulu 13,3 43,3 43,3  

Lappi  15,9 36,5 47,8  

Keskiarvo  17,9 27,8 54,3  

Tiekunnan  tien  I  teiden kunto viime vuosina  
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Tiekunnan  tien kunto  on  kaikissa  tiepiireissä  hieman tyydyttävää parempi. 
 Tiekunnan  tien kunto  on  parantunut useimmin Keski-Suomessa, heikentynyt 

useimmin Oulussa  ja  pysynyt useimmin ennallaan Turussa.  

Snratin ksihoito  Arvio tien nintakunnosta 

Tiepiiri  Tasaisuus Kiinteys Pölyäminen  1=  erittäin huono 
2  =  huono  
3  =  tyydyttävä 
4  =  hyvä 
5=  erittäin hyvä  

Uusimaa  3,21 3,30 3,11 

Turku 3,30 3,33 3,00 

Kaakkois-Suomi 3,35 3,33 2,84 

Häme  3,30 3,20 2,85 

Savo-Karjala  3,21 3,20 2,83  

Keski-Suomi 3,20 3,24 2,79 

Vaasa 3,24 3,30 2,97 

Oulu 3,11 3,15 2,76  

Lappi  3,12 2,98 2,75  

Keskiarvo  3,24 3,24 2,88  

Sorateiden pintakuntoa  tasaisuuden  ja  kiinteyden  suhteen pidetään  tiekun - 
nissa  yleensä hieman tyydyttävää parempana,  pölyämisen  suhteen  pinta- 
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kuntoa ei pidetä edes tyydyttävänä. Tiepiirien väliset erot ovat pieniä. Lapis-
sa ollaan jonkin verran muita tyytymättömämpiä sorateiden kiinteyteen. 

Talvihoito.  Arvio tien hoidon laadusta talvikaudella  2004  -  2005  

Tiepiuri Auraus  _________ Tasaisuus  ______________  
Liukkauden  

torjunta 
Uusimaa  3,74 3,41 3,34 
Turku 3,74 3,29 3,06  
Kaakkois-Suomi 3,83 3,48 3,00  
Häme  3,61 3,17 3,01 
Savo-Karjala  3,72 3,46 2,85  
Keski-Suomi 3,82 3,43 2,91 
Vaasa 3,54 3,23 3,09 
Oulu 3,65 3,35 2,78  
Lappi  3,59 3,31 2,73  
Keskiarvo  3,70 3,35 2,99 

1=  erittäin huono  
2  =  huono  
3  =  tyydyttävä  
4  =  hyvä  
5=  erittäin hyvä 

Talvihoidon  osalta teiden aurausta pidetään lähes hyvänä  ja  tasaisuutta 
hieman tyydyttävää parempana. Auraukseen ollaan tyytyväisimpiä Kaakkois- 
Suomen  ja  Keski-Suomen tiepiireissä  ja  tasaisuuteen näiden lisäksi  Savo - 
Karjalan  ja  Uudenmaan tiepiireissä. Liukkauden torjuntaan ollaan tyytyväi-
simpiä Uudenmaan tiepiirissä  ja  tyytymättömimpiä  Lapin  ja  Oulun tiepiireis

-sä. 

Tien  kunto  tiekuntakyselyn  mukaan  

5,0 
4,5 
4,0 
3,5 
3,0 
2,5 
2,0 
1,5 
1.0 

Tien  kunto,  yleisanAo 

• Kesähoito, pintakunto 

 o Talvihoidon  laatu 

E 	a 	 c 	.2 	•a 	-  o E U) 	 Q 	 , 
'(V 	 (V 	0 	CV 	(V 

u, 	I- 	0) 	 Ci) 	 -J 

0 

(V 
(V  

Yksityisten teiden kunto  on  vastausten mukaan eri tiepiireissä hyvin saman- 
tasoinen. 

Tien/teiden  kunnon korrelaatiota työn suorittajaan tarkasteltiin. Näkemykset 
tien kunnosta eivät juurikaan korreloi työn suorittajan kanssa. Ainoastaan 
talkootyön katsottiin vaikuttavan alentavasti mielipiteisiin sorastuksen, pölyi-
syyden  ja  liukkauden torjunnan osalta. Niissä tiekunnissa, joissa näitä toi-
menpiteitä oli toteutettu talkoilla, pidettiin tien kuntoa muita useammin huo-
nona. Tiekunnissa, joissa kunnossapidon toimenpiteitä oli toteuttanut kun-
nan hankkima urakoitsija, pidettiin teiden kuntoa huonona muita harvemmin.  
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Niissä tiekunnissa, joissa tien/teiden kuntoa yleensä pidettiin huonona  tai 
 erittäin huonona, liukkauden torjuntaa  ja  pölynsidontaa  oli tehty jonkin verran 

vähemmän kuin muissa tiekunnissa. Kesähoidon  osalta tasaisuutta pidettiin 
hieman huonompana niissä tiekunnissa, joissa ei ollut tehty lanausta. Pölyn-
sidonnan puuttuminen laski tyytyväisyyttä sekä teiden kiinteyteen että  pö

-lyämiseen. Talvihoidon  osalta tasaisuutta pidettiin parempana tiekunnissa, 
joissa oli tehty polanteenpoistoa  ja  teiden liukkauteen oltiin tyytyväisempiä 
tiekunnissa, joissa oli tehty liukkaudentorjuntaa. 

Mitä parantamistoimenpiteitä  tie  tarvitsee eniten 

Yksityisteiden parantamistarpeet  tärkeysjärjestyksessä  I  -  5 

300  .-__________ -________  

250 H 
o  tärkein  

200  ____________________ •  2.  tärkein  
0 	150  ------  03.  tärkein  

I  
Eniten tiet tarvitsevat vastaajien mukaan päällysteen/sorakulutuskerroksen 
uusimista sekä tien rakenteen/kantavuuderi parantamista. Vähiten tiet tarvit-
sevat vastaajien mukaan valaistusta  ja  tielinjan  siirtoa. 
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Kelirikkoisuus 
Tiekunnan  tiellä  I  teillä esiintyy  kelirikkoa:  

Tiepiiri 

Vuosittain 
[%J  __________ 

Noin joka  kolmas  
vuosi  [%J  _________________ 

Noin joka viides 
vuosi  tai  harvemmin  

[%]  

Uusimaa  52,8 16,9 30,3 
Turku 37,2 17.8 45,0  
Kaakkois -Suomi 66,0 13,5 20,6  
Häme  69,7 10,6 19,7 
Savo-Karjala  66,5 10.8 22,8  
Keski-Suomi 75,6 14,4 10,0 
Vaasa 59,8 18,8 21,4 
Oulu 70,2 4,8 25,0  
Lappi  50,0 12,1 37,9  

Keskiarvo  61,4 13,3 25,3 

Turun tiepiirin  yksityistiet  kärsivät  kelirikosta  muuta maata harvemmin. Muita 
useammin  kelirikkoa  esiintyy Keski-Suomen  ja  Oulun  tiepiireissä.  

Kelirikon vuoksi asetetaan  painorajoituksia:  

Tiepiiri 

Vuosittain 
[%]  __________ 

Noin joka  kolmas 
 vuosi  [0/]  

_________________ 

Noin joka viides 
vuosi  tai  harvemmin 

[%]  
Uusimaa  30.7 17,3 52,0 
Turku 15,2 8,6 76,2  
Kaakkois-Suomi 48,8 11,2 40,0  
Häme  45,1 8,2 46,7 
Savo-Karjala  52,1 9,6 38,4  
Keski-Suomi 70,7 12.2 17,1 
Vaasa 35,5 15,1 49,5 
Oulu 58,3 6.9 34,7  
Lappi  53,3 6,7 40,0  
Keskiarvo  44,9 10,6 44,5  

Useimmin  painorajoituksia  joudutaan kelirikon vuoksi asettamaan Keski- 
Suomen tiepiirin  yksityisteillä  ja  harvimmin  Turun tiepiirin  yksityisteillä. 
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Kelirikon esiintymisen  ja  painorajoituksen  asettamisen matriisi 
Painorajoituksen  asettaminen  

Painorajoitus Painorajoitus Painorajoitus  noin 
vuosittain noin joka  kolmas  joka viides vuosi  tai  

Kelirikon esiintyminen  [%]  vuosi  [%1  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 
tiekunnista _______________ ___________________ _______________________ 
Kelirikkoa  esiintyy joka vii- 
des vuosi  tai  harvemmin,  4 3 93 25,3  %  kysymykseen vas- 
tanneista tiekunnista 

Kun  kelirikkoa  esiintyy vuosittain,  painorajoituksia  asetetaan  68  %  vuosit-
tain  ja  24  %  noin joka viides vuosi  tai  harvemmin. 
Kun  kelirikkoa  esiintyy noin joka  kolmas  vuosi,  painorajoituksia  asetetaan 

 38  %  noin joka  kolmas  vuosi  ja  48  %  noin joka viides vuosi  tai  harvem-
min. 
Kun  kelirikkoa  esiintyy noin joka viides vuosi  tai  harvemmin,  painorajoi-
tuksia  asetetaan  93  %  noin joka viides vuosi  tai  harvemmin.  

8.1.7  Palvelut  ja  yritystoiminta 

Palvelut ia yritystoiminta tiekunnan tien/teiden vaikutusalueella 

_______________________________ 
Tiekuntia 

[kpl] 

[%]  vastaa- 
jista  

Maatila  842 78,3  
Muu yritys  154 14.3  

Posti  141 13,1  
Matkailu, virkistys  122 11,3  
Soranottoalue  110 10,2  
Koulu  85 7,9  
Konepaja  78 7,2  

Kauppa  42 3,9  
Metsä,  turve  41 3,8  
Erilaisia 	laitoksia 	(kunnallisteknisiä  
laitoksia, hoitolaitoksia) 29 ______________ 2 7  ______________ 
Pitopalvelu  23 2,1  
Parturi-kampaamo  21 2,0  
Teollisuus  12 1,1  

Pankki  11 1,0  

Kioski  7 0,7  

Maatiloja  on  useimpien  yksityisteiden  varrella.  Postien  suuri määrä  selittynee 
 sillä,  että  osa  vastaajista  on  ilmoittanut  postitoimipisteiden  lisäksi tiellä ta-

pahtuvan  postinjakelun. 
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Tiekunnan tien/teiden  kunto  on  ollut yritystoiminnan kehittämisen  I Ii
-sääntvmisen  esteenä  

Tiepiiri  
Kyllä  

[0/]  
Ei  
[%] 

En  osaa sanoa 
[%]  

Uusimaa  5,4 77.2 17,4 
Turku 5,2 75,4 19.4  
Kaakkois -Suomi 3.4 70,5 26.0  
Häme  5.4 68,9 25,7 
Savo-Karjala  4,6 71,1 24,3  
Keski-Suomi 5,4 68,8 25.8 
Vaasa 9,4 66,7 23.9 
Oulu 5,4 65,2 29.3  
Lappi  8,3 71,7 20,0  
Keskiarvo  5,6 70,6 23,8  

Tien/teiden  kunto ei ole ollut yritystoiminnan kehittämisen  tai  lisääntymisen 
esteenä. Useimmin tien kunnon nähtiin  haitanneen  yritystoimintaa Vaasan 
tiepiirin  yksityisteillä.  

8.1.8  Tienpidon  kehittäminen 

Seuraavat  asiat  tiekunnassa  aiheuttavat  onaelmia  
Ongelma [kpl]  [0/s]  vastaajista 

osakkaiden kiinnostuksen puute  565 52,5  
vastuuhenkilöiden  ikääntyminen  364 33,8  
vastuuhenkilöiden  puute  330 30,7  
osakkaiden 	tien 	kunnossapidon  osaami- 
nen heikkoa  93 8,6  
Raha, rahan puute  56 5,2  
Henkilöristiriidat  26 2,4  
Tiemaksujen  hoito  16 1,5  
Muu kuin osakkaiden oma liikenne  8 0,7  
Valtion  kp-avustusten loppuminen  5 0,5  
Muualla asuvat osakkaat  4 0,4  
Väen väheneminen  3 0,3  
Avustusten väheneminen, pienuus  2 0.2  

Onaelmat tiekunnissa tieniireittain 

Tiepiiri 

_________________ 	Ongelma _________________  
Osakkaiden kun- 
nostuksen puute, 

%  vastaajista 

Vastuuhenkilöiden 
ikääntyminen,  %  vas-  

taajista 

Vastuuhenkilöiden 
puute,  %  vastaa- 

jista 

Uusimaa  47.3 26.9 30,1 
Turku 53.6 35,5 29,0  
Kaakkois-Suomi 50,7 31,3 25,3  
Häme  49,7 35,6 30,9 
Savo-Karjala  61,5 35,2 35,8  
Keski-Suomi 54,3 33,0 31,9 
Vaasa 50,8 33,1 28,8 
Oulu 51.1 39,1 40,2  
Lappi  46.0 33,3 20,6  
Keskiarvo  52,2 33,8 30.7  
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Yli puolessa tiekunnista koetaan ongelmaksi osakkaiden vähäinen kiinnos-
tus tienpitoon  ja  tiekunnan  asioihin. Noin kolmanneksessa tiekunnista on-
gelmana  on  myös vastuuhenkilöiden kääntyminen  ja  vastuuhenkilöiden  puu-
te. Osakkaiden vähäinen kiinnostus koetaan ongelmaksi varsinkin  Savo - 
Karjalan tiepiirissä. Ikääntyminen  ja  vastuuhenkilöiden  puute  on  ongelma 
etenkin Oulun tiepiirissä.  Sen  sijaan Uudenmaan tiepiirissä vastuuhenkilöi

-den  ikääntyminen  on  muita tiepiirejä harvemmin ongelma.  Lapin  tiepiirissä 
vastuuhenkilöiden  puute  on  muita tiepiirejä harvemmin ongelmallista, tosin 
Lapissakin tilanteen kokee ongelmalliseksi joka viides tiekunta. 

Tiekunnan  osaamista tulisi kehittää 
Kehittämiskohde [kpl] [%]  vastaajista 
*kunnossa pitotöiden  tekemisessä  277 25,7  
*paran tam istöiden  tekemisessä  242 22,5  
*ta l ousas i o i ssa  209 19,4 
*em 	töiden 	teettämisessä 	(urakkasopi- 
mukset,  valvonta)  176 16,4  
Yleensä yhteisten asioiden hoidossa  14 1,3  
Lakiasioissa  3 0,3  
*Kyselylomakkeella  annettu vaihtoehto 

Tiekunta  on  tehnyt yhteistyötä muiden tiekuntien kanssa 
Tiepiiri  Kyllä  L%]  
Uusimaa  23,1 
Turku 25,7  
Kaakkois-Suomi 27,5  
Häme  27,3 
Savo-Karjala  22.8  
Keski-Suomi 19,6 
Vaasa 33,0 
Oulu 16,3  
Lappi  19,4  

Keskiarvo  24,5  

Yhteistyötä  on  tehty 

_________________________ Tiekuntia [kpl] 
*U rako iden  teettämisessä  164  
*Tienpid on  materiaalien 
hankkimisessa  125  
Yhteistä kalustoa käytössä 
(yleensä  lana)  27  
Töiden  teettämisessä  I  te-
kemisessä  16  
Liukkauden torjunnassa  7  

*Kyselylomakkeella  annettu vaihtoehto 
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Tiepiiri  Kyllä  [%]  
Uusimaa  2,2 
Turku 2,9  
Kaakkois-Suomi 2,1  
Häme  8,3 
Savo-Karjala  4,0  
Keski-Suomi 1,1 
Vaasa 8,8 
Oulu 4,7  
Lappi  4,9  
Keskiarvo  4.4 

Tieisännöitsijäpalveluja  on  käytössä eniten Vaasan  ja  vähiten Keski-Suomen  
tiepiirissä.  Palveluita ei ole tarjolla vielä joka puolella Suomea.  

Tiekunta  on  kiinnostunut tulevaisuudessa käyttämään ulkopuolisen  tie - 
isännöitsijän palveluja 

Tiepiiri  Kyllä  [%]  
Uusimaa  21,8 
Turku 16,0  
Kaakkois-Suomi 24,4  
Häme  29,9 
Savo-Karjala  31,5  
Keski-Suomi 26,7 
Vaasa 22,5 
Oulu 18,8  
Lappi  22.2  
Keskiarvo  24,5  

Tieisännöitsijän  palveluja  on  ainakin jossain määrin kiinnostunut käyttämään 
noin neljännes  tiekunnista. Vähäisintä  kiinnostus  on  Turun  ja  Oulun  tiepii-
reissä.  

Avoimissa kommenteissa kyselyyn esitettiin  mm.  seuraavia asioita: 
Valtionavustus takaisin kunnossapitoon  (30  vastaajaa)  
Alv-maksujen poistaminen  I  palauttaminen  tiekunnille  (9  vastaajaa)  
Tieisännöintipalvelut  kalliita  tiekunnille  (7  vastaajaa) 
Tiedotusta osakkaille  yksityistieasioista  (6  vastaajaa).  

Tiekunta  käyttää ulkopuolisia tieisännöitsijäpalveluja 



0  

Vastanneet  5.4 
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8.2  Kuntakysely  

8.2.1  Kyselyn toteuttaminen 

Kuntakysely  toteutettiin internet-kyselynä. Kuntaliiton kautta toimitettiin 
 21.2.2005  kaikkien kuntien kirjaamoihin sähköpostiviesti, jossa kerrottiin ky-

selystä  ja  ilmoitettiin vastausosoite internetissä. Kyseinen sähköpostiviesti 
ohjattiin kirjaamoista edelleen yksityistieasioista vastaaville henkilöille, jotka 
olivat pääasiassa kuntien teknisessä toimessa työskenteleviä henkilöitä. 
Muistutus kyselystä lähetettiin  16.3.2005  Kuntaliiton  kautta.  

416  kunnasta kyselyyn vastasi  163  kuntaa eli vastausprosentti oli  39,2  % 
 (Ahvenanmaata ei huomioida). Kuntakyselyyn vastattiin aktiivisimmin Keski- 

Suomen tiepiirin alueella, jossa  50  %  kunnista  (15  kpl)  vastasi kyselyyn. Al-
haisin vastausprosentti oli  Lapin  tiepiirin alueella, jossa kyselyyn vastasi 

 27  %  kunnista  (6  kpl). 

Kuntakyselyyn vastan  fleet  kunnat  



Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinnan tarkastelu 	 53  
taustaraportti  
KYSELYT 

Kuntavastaukset tiepiireittäin: 
Tiepiiri Vastanneita  kuntia [kpl] Tiepiirin kunnista  [%] 
Uusimaa  15 44.1 
Turku 26 32,5  
Kaakkois-Suomi 17 37,8  
Häme  24 39,3 
Savo-Karjala  19 48.7  
Keski-Suomi 15 50.0 
Vaasa 19 33,9 
Oulu 22 44,0  
Lappi  6 27,3  
Yhteensä  163 39,2  

Kunnissa  on  keskimäärin  
Katuja  ja kaavateitä  yhteensä 	80 	km  
Yksityisiä teitä yhteensä noin 	264 km 	1 28 	kpl  yksityisiä teitä/tiekuntia 
joista valtionavustukseen oikeutet-  153 km  tuja  yksityisiä teitä noin  

8.2.2  Kunnan yksityisiä teitä koskeva  avustuskäytäntä 

Avustuskäytäntöjen  periaatteet oli laadittu  71  %:ssa  ja laadittavana  I  suunni-
teltu laadittavan  8  %:ssa  vastanneista kunnista. 

Avustuskäytäntöjen  periaatteet kunnassa 
Kysymykseen 

vastanneista  [%J 

on  laadittu  71,2  
laatiminen  on  työn  alla  /  suunnitelmissa  8,3  
ei ole laadittu  14,7  
ei ole suunnitelmissa laatia lähiaikoina  5,8 
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Kunnossapito 
Kunnossa  pidolla  tarkoitetaan tässä tien hoitoa  ja  vähäisiä  kunnostustöitä.  

Kunnossa pidon rahalliset avustukset  

Kunnossapitoavustuksen  ehdot 

Kyselyyn vastanneista kunnista  96,9  %  (158  kpl)  ilmoitti asettavansa ehtoja 
 kunnossapitoavustukselle.  Kaikki ehtoja asettavat  kunnat  eivät kuitenkaan 

ole  myöntäneet  avustuksia viime vuosina. 

Kunnossapitoavustuksen  ehtoja: 
Kuntia 
(kpl]  

Kyselyyn 
vastanneista 

[%J  
Ehto 

keskimäärin 
*Y m pä ri vuotisesti  asuttuja kiinteistöjen määrälle  minimi  142 87,1 1,2  kiinteistöä  
*Tien  pituudelle  minimi  134 82,2 0,4 km  
*Avustus  on  todetisista kunnossapitokustannuksista  

- 	yksi  raja-arvo  
- 	vaihteluväli, avustusmäärä  vaihtelee  

88 
65 
23 

54,0  
39,9 
14,1 

59,8  % 
39,8%-66,8%  

*Avustu ksen  perusteena  on  yksityisteiden  kunnossa-  
pitoluokitus 82 ________ 

50 3 
 _______________ _______________ 

*Tiekun ta  täytyy olla perustettu  73 44,8  _______________ 
*Avust u kse lg e  on  asetettu  enimmäismäärä  59 36,2  ______________ 
*Tiekunna lla  oltava  omavastuuta  kustannuksista  

- 	yksi  raja-arvo  
- 	vaihteluväli,  omavastuu vaihtelee  

49 
35 
14 

30,1  
21,5 
8,6 

27,3  % 
25,1%-54,4%  

*Lomaasutus  huomioidaan  25 15,3  _____________  
Tien  liikenteellinen  tai  muu  merkittävyys  12 7,4  ______________  
Kunnan vuotuinen määräraha  9 5,5  ______________  
Kustannukset (todelliset  tai  hyväksytyt)  9 5,5  ______________  
Asetettu korvaus  €Ikm  6 3,7  ______________ 

*Kyse l y lomakkee lla  annettu vaihtoehto 

Ehdon asettaneista kunnista  
50  %:ssa  80  %:ssa  90  %:ssa  

Ehto enintään enintään enintään 
Tiepituuden 	mi- 0,3 km 0,5 km 0,7 km  nimi _______________ _______________ ______________ 
Ymparivuotisesti  
asuttuja kiinteistö-  1 1 2  
ja ______________ ______________ _____________ 
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Asetettujen ehtojen lukumäärä:  

Ehtoja Kuntia [kpl] 
[%]  ehtoja 

asettaneista 

[%]  ehtoja asettaneista, 
kumulatiivinen  

1  ehto  5 3,2 3,2  
2ehtoa  21 13,3 16,5 

3  ehtoa  25 15,8 32,3 
4  ehtoa  37 23,4 557 
5  ehtoa  25 15,8 71,5  
6ehtoa  34 21,5 93,0  
7ehtoa  8 5.1 98,1  
8ehtoa  3 1.9 100,0  

Yhteensä  158 100,0  ______________________  

Suosituimmat ehtoyhdistelmät: 
- 	tien pituus  ja  asutus  (14  kpl) 
- 	tien pituus, asutus, kunnanavustuksen %-osuus, omavastuuosuus, 

enimmäismäärä  ja  kunnossapitoluokitus  (7  kpl) 
- 	tien pituus, asutus, tiekunta, kunnanavustuksen %-osuus, omavas- 

tuuosuus  ja  kunnossapitoluokitus  (7  kpl). 

Kunnossapidon  rahalliset avustukset  

Vuosina  2002  -  2004  keskimäärin  144  kuntaa myönsi rahallisia avustuksia 
yksityisteiden kunnossapitoon. Avustuksen myöntämisestä valtionapuun oi-
keutettujen yksityisteiden kunnossapitoon ilmoitti  86  kuntaa. Kaikissa kun-
nissa ei ole tietoa siitä, mitkä tiet ovat valtionapukelpoisia  ja  monet  kunnat 

 jättivät siksi vastaamatta asiaa koskevaan kysymykseen.  Se on  ymmärrettä-
vää, koska kymmeneen vuoteen ei ole myönnetty valtion kunnossapitoavus-
tuksia lainkaan. 
Kolmasosa kysymykseen vastanneista kunnista jakaa avustusta yksityisteille 
vuosittain  20 001  -  50 000  euroa  ja  samoin kolmasosa  50 001  -  100 000  eu

-roa.  

Kaikki  vksitvistiet. kunnossaoidon  rahalliset avustukset 

Avustus  [C] 
Kuntia [kpl] 

2002 2003 2004  
max20000  22 21 19 
20 001-50 000 48 48 50 
50001-100000 46 47 47 
100001-200000 21 21 24 
200001- 5 5 8  

Yhteensä  142 142 148  



40 
35  -  
30 
25  

{__  i  
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20 000 	50 000 
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Kuntien rahoituksen jakaantuminen  yksityisteiden  
kunnossa  pitoon  2002-2004 

Valtionapuun oikeutetut  yksityistiet, kunnossapidon  rahalliset  avus-
fiikst 

Avustus  [€]  
Kuntia_[kpl]  

2002 2003 2004 

max 20 000 26 26 26 

20001-50000 27 26 27 

50001-100000 24 25 24 

100 001-200 000 6 7 9 
200001- 2 2 2  

Yhteensä  85 86 88  

Kuntien rahoituksen jakaantuminen valtionapuun 
oikeutettujen  yksityisteiden  kunnossapitoon  2002-2004 

40 
35 
30  wc  
25 

>•5 20  Ec 
>,  c 15  
> 	10  

>  
0  

•  2002  

•  2003 

D2004 

	

max 	20001- 	50001  -  100 001  - 	200 001- 

	

20 000 	50000 	100000 	200000 

[C]  
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Lähivuosina 	rahallisia 	avustuksia 
yksityisteiden  kunnossapitoon  

Kysymykseen vastanneista  
[kpl] [%]  

lisätään  10 6,5  
myönnetään nykyisen suuruisina  110 71,0  
vähennetään  31 20,0  
ei myönnetä lainkaan  4 2,6  
Yhteensä 
	

155 

Rahallisia avustuksia yksitylsteiden kunnossapitoon myönnetään lähivuosina 
kunnissa pääosin nykyisen suuruisina. 

Avustukset työnä kunnossapitoon 

Yksityisten teiden kunnossapitoa  on  avustanut työllä  69  kuntaa. 

kunta vastasi  v. 2004  seuraavan  tyyppisistä 
kustannuksellaan 

________________________________ 	kuntia  [kpl]  

töistä 
peri kustannukset  tienpitäjältä 

kuntia  [kpl]  
kunnossapidosta kokonaan  28 6  
talvihoidosta  18 5  
aurauksesta  25 4  
anauksesta/höyläyksestä  kesällä  18 5  
muista  kunnossapitotoimenpiteistä  12 6  

Lähivuosina 	avustuksia 	työnä 	yksityis- 
teiden kunnossapitoon  

Kysymykseen 
vastanneista 

(kpl] [%]  
lisätään  2 1,4  
tehdään saman verran kuin nykyisin  39 26,7  
vähennetään  8 5,5  
ei tehdä lainkaan  97 66,4  

Yhteensä 	146  

Avustuksia työnä kunnossapitoon ei tehdä kunnissa lähivuosina pääosin 
lainkaan. 
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Parantaminen  
Para  ntamisella  tarkoitetaan tässä isompia  kunnostustöitä.  

Parantamisen rahal!iset avustukset 

Parantamisavustuksen  ehdot  

Parantamisavustuksen  saamiseksi  on 52  %  kunnista asettanut  tiekunnille 
 ehtoja.  

Parantamisavustuksen  kriteerit  tai  ehdot 

Kriteeri  tai  ehto  
Kuntia 
[kpl] 

Kyselyyn  vas - 
tanneista [%] 

Tiehallinnon  päätös avustuksesta  tai  oikeus anoa avustusta  
Tiehallinnolta 29 ___________ 

17 8  
________________  

Pysyvä asutus  17 10,4  
Tiekunnalla omavastuuosuus  kustannuksista  13 8,0  
Kunnalla tietty  avustusosuus  kustannuksista  12 7,4  
Kustannusarvioja  /tai  suunnitelma parantamiseen  10 6,1  
Hyväksytty toimenpide  8 4,9  
Tiekunta  täytyy olla perustettu  8 4,9  
Liikenteellinen merkittävyys  7 4,3  
Erilaiset katselmukset  6 3,7 
Tie  tarvitsee parantamista  6 3,7  
Vähimmäispituus  5 3,1  
Varatut määrärahat  5 3,1  
Kriteerit  tai  rahoitus  kunnossapitoavustuksista  5 3,1  
Ehdot määräytyvät tapauskohtaisesti  3 1,8  
Kustannukset ylittävät tietyn rajan  2 1,2  

Asetettuien ehtoien  lukumäärä 
Ehtoja Kuntia  (kpl]  

1  ehto  45 
2  ehtoa  29 

3  ehtoa  7 
4  ehtoa  3 
5  ehtoa  1  

Yhteensä  85  

Kysymykseen vastanneista kunnista  87  %  asettaa enintään kaksi ehtoa 

Suosituimmat  ehtoyhdistelmät: 
- 	Tiehallinnon  avustuksen  saaminen/hakeminen  sekä kunnan %-osuus 

kustannuksista  (8  kpl) 
- 	tiekunta  perustettu  ja  pysyvä asutus  (6  kpl)  

Kuntien avustukset parantamiseen  on  kytketty myös  valtionavustuksen 
myöntämiseen.  32  %  kunnista ilmoittaa kuitenkin, ettei kunnan avustus riipu 
valtion avustuksesta.  
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Valtion parantamisavustuksen vaikutus kunnan avustukseen 

Jos  valtio  avustaa parantamista, kunta 
Kysymykseen  

vastanneista  [%)  
antaa  57,1  
ei anna avustusta  10,7  
Kunnan avustus ei riipu valtion avustuk-
sesta  32,1 

Parantamistoimenpiteet,  joihin kunta myöntää avustusta 
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Toimenpide 
Kuntia 
[kpl) 

Kyselyyn  vas- 
tanneista [%]  

* rump ujen  korjaus/uusiminen  113 68,9 
*s iIl an  korjaus  110 67,1  
*k an tavuuden  parantaminen  106 64,6  
*ojitus  101 61,6 
päällystäminen  6 3,7 
liikenneturvallisuus  6 3,7 
tielinjan  oikaisu, siirto  5 3,1  
louhinta  3 1,8 
*Kyse l y I oma kkee Ila  annettu vaihtoehto 

Avustettavia 
parantamis

-toimenpiteitä 
oli määritellyt 

 132  kuntaa. 

Parantamisen rahalliset avustukset  

Vuosina  2002  -  2004  keskimäärin  83  kuntaa myönsi  parantamisavustuksia 
yksityisteille  ja  keskimäärin  62  kuntaa valtionapuun  oikeutetuille yksityisteille. 

 Kolmasosa 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. 

Kaikki yksityistiet, parantamisen rahalliset avustukset 

Avustus  [€]  
Kuntia [kpl] 

2002 2003 2004]  
Ei avustusta  15 17 11 
max5000  23 25 24 
5001-20000 32 30 34 
20 001-50 000 9 18 20 
50001- 13 11 10  

Yhteensä  92 101 99  



40 

o 2002 

2003  

ni  

[€]  

LLI  1 ILr  
6  avustusta  nx  5000 	5 001-20 000 20 001 	 - 

50 000  
50001- 
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Kuntien rahoituksen jakaantuminen  yksityisteiden 
 parantamiseen  2002-2004 

C  avustusta  rmx  5000 5001-20000 	20001  - 	50001- 
50 000  

[€1 

Valtionapuun oikeutetut  yksityistiet,  parantamisen rahalliset avustuk-
set  

Avustus  [€]  
Kuj kpl]  

2002 2003 2004  

Ei avustusta  13 10 10  
max5000  21 20 18 
5001-20 000 24 20 23 
20001-50000 6 13 15 
50001- 10 7 8  

Yhteensä  74 70 74  

Kuntien rahoituksen jakaantuminen valtionapuun 
oikeutettujen  yksityisteiden  parantamiseen  2002-2004  

Kuntien rahalliset avustukset kohdistuvat määrällisesti enemmän kunnossa-
pitoon kuin parantamiseen.  
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Lähivuosina rahallisia avustuksia yksityis- 
teiden parantamiseen  

Kysymykseen 
vastanneista 

[kpl] [%]  
lisätään  9 5,9  
myönnetään nykyisen suuruisina  92 60,5  
vähennetään  23 15,1  
ei myönnetä lainkaan  28 18,4  

'rilteensa 	152 

Noin  60  %  kunnista arvioi myöntävänsä rahallisia avustuksia yksityisteiden 
parantamiseen lähivuosina nykyisen suuruisina. Noin  15  %  arvioi vähentä-
vänsä rahallisia avustuksia. 

Avustukset työnä parantamiseen  

40  kuntaa  (24,5  %)  on  avustanut työllä yksityisten teiden parantamista viime 
vuosina. 

Kunta  on  viime vuosina tehnyt seuraavan tyyppisiä yksityisten teiden  
øarantamistoimcnnitith:  

Toimenpide  
Kuntia 

[kpl] 
Kyselyyn vastanneista 

[%] 
*OjitUS  39 23,9  
*rumpujen  korjaus/uusiminen  38 23,3  
*kantavuuden parantaminen  33 20,2  
*sillan  korjaus  28 17,2  
päällystäminen  8 4,9  
tielinjan  oikaisu  3 1,8  
kulutuskerroksen  lisäys  2 1,2  
\yseIylomaKKeeIIa  annettu vaihtoehto 

Lähivuosina 	avustuksia työnä yksityis- 
teiden parantamiseen  

Kysymykseen 
vastanneista 

[kpl]  [olo] 

lisätään  1 0,7  
tehdään saman verran kuin nykyisin  27 18,4  
vähennetään  8 5,4  
ei tehdä lainkaan  111 75,5  

Yhteensä 	147  

Avustuksia työnä parantamiseen ei tehdä kolmessa kunnassa neljästä lähi-
vuosina lainkaan. Vajaa  25  %  kunnista tekee yksityisteiden parantamistol-
menpiteitä avustusluonteisesti. Lähivuosina työllä avustamisen arvioidaan 
hieman vähenevän. 
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8.2.3  Yksityisteiden  kunto  ja  laatu  

Yleisarvio  kunnan alueella olevien  yksityisteiden  keskimääräisestä 
kunnosta nykyisin  

Tiepiiri 

Kuntia  [kpl] _______________  _____________ Vastanneita 
kuntia yhteensä  

[kpl]  huono/välttävä  tyydyttävä 
hyvä/erittäin 

 hyvä  

Uusimaa  3 9 3 15 

Turku 4 13 7 24  

Kaakkois-Suomi 3 11 3 17  
Häme  4 16 4 24 
Savo-Karjala  9 9 1 19  
Keski-Suomi 0 11 4 15 

Vaasa 3 14 2 19 
Oulu 5 9 7 21  
Lappi  1 3 2 6 

Koko  maa  32 95 33 160  

Vastaajat arvioivat kyselyssä yksityisteiden keskimääräistä kuntoa kunnan 
alueella asteikolla  1-5.  Yllä olevassa taulukossa vastaukset  on  yhdistetty 
kolmeen luokkaan  ja  esitetty ne tiepiireittäin. 

Yksityisteiden  keskimääräistä kuntoa pitää tyydyttävänä lähes  60  %  vastaa-
jista.  Savo-Karjalan tiepiirin alueella teiden kuntoa pidetään hieman huo-
nompana kuin muilla alueilla. 

Arvio kunnan alueella olevien  yksityisteiden  kunnon kehityksestä viime  
viincini 

Tiepiiri 

Kuntia  [kpl] _______________  _____________ Vastanrieita 
 kuntia yhteen - 

Sä  [kpl]  
huonontunut 

hieman/paljon 
pysynyt  en-  

nallaan 
parantunut 

hieman/paljon  

Uusimaa  5 4 4 13 
Turku 10 9 6 25  
Kaakkois -Suomi 11 2 3 16  
Häme  12 8 3 23 

Savo-Karjala  12 3 4 19  

Keski -Suomi 7 5 3 15 

Vaasa 6 10 3 19 

Oulu 9 7 5 21  

Lappi  1 1 4 6 

Koko  maa  73 49 35 157  

Vastaajat arvioivat kyselyssä yksityisteiden kunnon kehitystä kunnan alueel-
la asteikolla  1-5.  Yllä olevassa taulukossa vastaukset  on  yhdistetty kolmeen 
luokkaan  ja  esitetty ne tiepiireittäin. 

Teiden kunto  on  vaikuttaa hieman huonontuneen  koko  maassa  (47  %  vas-
taajista). Itä-Suomessa teiden kunnon  on  katsottu huonontuneen suhteelli-
sesti useammin kuin muualla maassa. 
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Kunnan yksityisten teiden kunto yritystoiminnan kehittämisen  I  lisään-
tymisen esteenä 

Kysymykseen 
vastanneista  [%] 	Yksityisten teiden kuntoa ei  

kyllä 	 8,3 	pidetä yritystoiminnan kehit- 
ei 	 59,0 	tämisen  esteenä.  
en  osaa sanoa 	 32,7  

Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnassa  olevan tiestön laatuta-
so  

Vähäliikenteiset  yleiset tiet kunnissa keskimäärin 

 Talvikunnossapidon  laatu  vähäliikenteisillä  yleisillä teillä kunnissa  keskimää- 
ri  fl  

Tiepiiri 

Kuntia [kpl] ______________  ____________ Vastanneita 
kuntia yhteensä 

[kpl] huono/välttävä  tyydyttävä 
hyvä/erittäin 

 hyvä 

Uusimaa  6 4 3 13 
Turku lo 11 2 23  
Kaakkois -Suomi 6 7 2 15  
Häme  9 11 3 23 
Savo-Karjala  10 8 1 19  
Keski -Suomi 6 7 1 14 
Vaasa 6 12 1 19 
Oulu 11 5 5 21  
Lappi  3 2 1 6 
Koko  maa  67 67 19 153  

Kesäkunnossapidon  laatu  vähäliikenteisillä  yleisillä teillä kunnissa  keskimää- 
ri  fl  

Tiepiiri 

Kuntia [kpl] ______________  ____________ Vastanneita 
kuntia yhteensä 

[kpl] huono/välttävä  tyydyttävä 
hyvä/erittäin 

 hyvä 

Uusimaa  7 4 2 13 
Turku 9 10 4 23  
Kaakkois-Suomi 5 6 4 15  
Häme  6 14 2 22 
Savo-Karjala  7 10 2 19  
Keski -Suomi 6 7 1 14 
Vaasa 4 14 1 19 
Oulu 11 6 4 21  
Lappi  2 3 1 6 
Koko  maa  57 74 21 152  

Vastaajat arvioivat kyselyssä kunnossapidon laatua vähäliikenteisillä yleisillä 
teillä kunnan alueella asteikolla  1-5.  Yllä olevassa taulukossa vastaukset  on 

 yhdistetty kolmeen luokkaan  ja  esitetty ne tiepiireittäin. 



Tiepiiri huono/välttäw  

Uusimaa  1 
Turku 2  
Kaakkois -Suomi 2  
Häme  4 
Savo-Karjala  4  
Keski -Suomi 0 
Vaasa 5 
Oulu 3  
Lappi  1 

Koko  maa  22  

Kesäkunnossapidon  laatu vilk 
keskimäärin 

Tiepiiri huono/välttäv  

Uusimaa  3 
Turku 4  
Kaakkois-Suomi 2  
Häme  2 
Savo-Karjala  6  
Keski -Suomi 1 
Vaasa 3 
Oulu 5  
Lappi  0 

Koko  maa  26  

Vastaajat arvioivat kyselyssä 
yksityisillä teillä kunnan  alueell 
taukset  on  yhdistetty kolmeen  I  
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Lähes puolet vastaajista pitää  vähäliikenteisten  yleisten teiden talvi-  ja  kesä
-kunnossapidon  laatua tyydyttävänä  ja  yli kolmasosa vastaajista  välttävänä 

 tai  huonona. Oulun tiepiirin alueella pidetään  vähäliikenteisten  teiden kun-
nossapitoon hieman muuta maata huonompana, toisaalta parempana  pitä-
viäkin  on  suhteellisesti muuta maata enemmän.  

1=  huono  
Vähäliikenteisten  yleisten teiden: 	 2  =  välttävä  
- 	talvikunnossapidon  laadun keskiarvo  koko  maassa  on 2,59  (tyydyttävä)  3  =  tyydyttävä  
- 	kesäkunnossapidon  laadun keskiarvo  koko  maassa  on 2,68  (tyydyttä- 	4  =  hyvä  

vä). 	 5=  erittäin hyvä  

Vilkasliikenteisimmät  yksityiset tiet kunnissa keskimäärin 

Talvikunnossapidon  laatu vilkasliikenteisimmillä yksityisillä teillä kunnissa 
keskimäärin 
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Yli puolet vastaajista pitää vilkasliikenteisimpien yksityisten teiden talvi-  ja 
 kesäkunnossapidon  laatua tyydyttävänä. Kolmasosa vastaajista pitää talvi-

kunnossapidon laatua hyvänä  ja  neljäsosa kesäkunnossapidon laatua hyvä-
nä. Vaasan tiepiirin alueella pidetään vilkasliikenteisempien yksityisten tei-
den talvikunnossapidon laatua muuta maata laatua huonompana. Kaakkois- 
Suomen tiepiirin alueella taas pidetään vilkasliikenteisimpien yksityisten tei-
den kesäkunnossapidon laatua muuta maata parempana. 

lhuono 	 .. 	.  
2 =  välttävä 	Vilkasliikenteisimmat yksityiset teiden:  
3 =  tyydyttävä 	- 	talvikunnossapidon laadun keskiarvo  koko  maassa  on 3,17  (tyydyttävä)  
4 =  hyvä 	- 	kesäkunnossapidon laadun keskiarvo  koko  maassa  on 3,08  (tyydyttä - 
5  erittäin hyvä 	vä).  

Arvio  rajapinnassa  olevien teiden  talvikunnossapidon  laadusta 
kunnassa keskimäärin  

huono 	vaittäva  tyydyttävä 	hyvä 	erittäin 
hyvä  

0  Vahalukenteiset  yleiset tiet 
 talvikunnossapidon  laatu  

• Vilkasliikenteisirrirt  yksityiset tiet, 
 taivikunnossapidon  laatu 

Arvio  rajapinnassa  olevien teiden  kesäkunnossapidon  laadusta 
kunnassa keskimäärin  

70 

60 

50 .. o  Vahaliikenteiset  yleiset tiet,  

	

.  40 	 kesakunnossapidon  laatu  in 

	

30 	 • Viikasliikenteisirrniäl  yksityiset  het, 

	

20 	 - - 	I 	kesäkunnossapidon  laatu  

	

>10 	 . 	-- n__LH -  
huono 	väittävä Lyydyttavä 	hyvä 	erittäin 

hyvä  
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Vähäliikenteisten  yleisten teiden laatutaso kunnan alueella vastaajan 
milsta  on  

Tiepiiri  

Kuntia_[kpl] _________ ______________  
Vastanneita 

 kuntia yhteen- 
sä  [kpl]  sopiva 

tarpeettoman hyvä, 
tasoa voisi laskea 

liian alhainen, 
tasoa pitäisi 

nostaa  
Uusimaa  3 1 9 13 
Turku 8 0 14 22  
Kaakkois-Suomi 4 0 11 15  
Häme  11 1 11 23 
Savo-Karjala  3 0 15 18  
Keski-Suomi 3 0 11 14 
Vaasa 9 0 9 18 
Oulu 7 0 14 21  
Lappi  5 0 1 6 

Koko  maa  53 2 95 150  

Lähes kanden kolmasosan mielestä vähäliikenteisten yleisten teiden laatu-
tasoa pitäisi nostaa.  

8.24  Yksityisteiden kunnossapidon  keskeisiä ongelmia 

Seuraavat  asiat  aiheuttavat oncielmia yksityisten teiden hoidossa 

___________________________________________ 
Kuntia 

[kpl] 
Kyselyyn  vas- 
tanneista [%] 

*ti ekunnan  vastuuhenkilöiden  ikääntyminen  121 74,2  
*osakka iden  kiinnostuksen puute  101 62,0  
*ti ekunnan  osakkaiden vähäinen tietämys 
kunnossapidosta  77 47,2  
*kunnan  vähäiset henkilöresurssit  61 37,4  
*kunnanavus tusten  vähäisyys  52 31,9  
*pa ika llisten  yrittäjien puute  36 22,1  
*töiden  korkea hintataso  34 20,9  
*ti ekun tien  suuri määrä  33 20,2  
valtion avustusten puute  11 6,7  
vähäiset määrärahat  4 2,5  
riidat  3 1,8  
alv  2 1,2  

tiekunta /  osakkaat eivät ole tietoisia vastuustaan  2 1,2  
*Kyse l y l omakkee lla  annettu vaihtoehto 

Kysymykseen vastasi  154  kuntaa, joista valtaosa nosti päällimmäisiksi  on
-gelmiksi vastuuhenkilöiden ikääntymisen  ja  osakkaiden kiinnostuksen puut-

teen 
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8.2.5  Tienpidon  kehittäminen yksityisillä  ja  vähäliikenteisillä 
 yleisillä teillä 

Kolme keskeisintä asiaa, joiden avulla yksityisten teiden kunnossapi
-toa  voitaisiin kunnassa kehittha: 

________________________________________________ 
Ehdotuksia 

FkpI]  
Kyselyyn  

vastanneista  [%] 
Valtionavustusten  palauttaminen kunnossapitoon  53 32,5  
Yleensä rahoituksen  /  avustusten lisääminen  43 26,4  
Tieisännäinti  39 23,9  
Yhteistoiminta hankinnassa jne. eri toimijoiden välillä  
(tiekunnat  yhdessä  tai  valtion kanssa) 37 _______________ 22 7  _____________________ 
Tiekuntien  ja  niiden osakkaiden aktivoiminen osallis-  
tumaan  ja  ottamaan vastuuta tienpidosta 32 ______________ 19 6  __________________ 
Tiekuntien  koulutus  28 17,2  
Tiekuntien  yhdistäminen  18 11,0  
Kunnanavustusten  korottaminen  I  säilyttäminen  vä- 
hintään  samalla tasolla kuin nykyisin 18  ______________  11,0  
Kunnan henkilöresurssien lisääminen  12 7,4  
Muu rahoitukseen  /  kustannusten jakoon liittyvä  12 7,4  
Tiekuntien  neuvonta  10 6,1  
Parantamiseen lisää valtionapua  10 6,1  
Avustusjärjestelmien  kehittäminen  12 7,4  
Kunnossapitotöiden  tekemisen kehittäminen  9 5,5  
Tiekuntien  toimintaan liittyvää kehittämistä  (mm.  nuo-  
na  mukaan toimintaan) 8 ______________ 4  __________________  
Kaluston  ja  materiaalien kehittäminen  8 4,9  
Suunnitelman laatiminen  7 4,3  
Teiden luokituksen kehittäminen  3 1,8  
Urakoitsijoiden kiinnostuksen lisääminen  3 1,8  

Yhteensä vastauksia  363  __________________  
131  Kuntaa  (79,9  %)  vastasi  kunnossapidon kehittämiskysymykseen.  

Reilu neljäsosa vastaajista näki, että  yksityisteiden kunnossapitoa  voidaan 
kehittää avustuksia lisäämällä  (valtioavustuksen  jakamisella  ja  yleensä li-
säämällä avustuksia).  Tieisännöintiä, yhteishankintaa  ja  tiekuntien aktivointia 

 pidettiin myös tärkeinä  kehittämistoimenpiteinä.  

Vinkkejä kuntasektorilta Tiehallinnolle vähäliikenteisten yleisten teiden 
entistä taloudellisempaan kunnossapitoon: 
Työn suorittamiseen liittyviä vinkkejä  (7  vastaajaa) 
Paikallisten urakoitsijoiden käyttäminen  ja  pienemmät  urakkakoot  (5  vastaa-
jaa)  
Oikein  ajoitetut  toimenpiteet  (5  vastaajaa) 
Nykyisellä rahoituksella  kunnossapidon  taso  ok  (3  vastaajaa) 

Ei vinkkejä annettavana  (7  vastaajaa)  
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8.2.6  Kunnan vastuulla olevien teiden  ja  katujen kunnossapidon 
toteutus 

Kunnassa tilaaja-tuottaja-malli 
Kysymykseen 	______________________ 

Kuntia 	vastanneista 	Kunnissa 	tilaaja- ________________ 	[kpl] 	
tuottaja -malli 	on 

on  käytossä 	 6 	 5,2 	vielä harvinainen. 
ei ole käytössä 	102 	87,9 
on  suunnitteilla 	8 	 6,9 	______________________  

Yhteensä 	116  

Kunnan vastuulla olevien teiden  ja  katujen  kunnossanitoa  tekee 

___________________________________ 
Kuntia 

[kpl]  

Kysymykseen 
vastanneista  

[0/]  

Urakoitsija  67 44,7  
Kunta  +  urakoitsija  61 40,7  
Kunta  19 12,7  
Kunnan liikelaitos  +  urakoitsija  2 1,3  
Kunnan liikelaitos  1 0,7  

Yhteensä 	136  

Kunnan katujen  ja  vastuulla olevien yksityisteiden kunnossapitoa tekee pää-
osin joko urakoitsija  tai  urakoitsija  ja  kunta yhdessä. 

Aluekohtainen  kunnossapito  (alueurakointi)  kunnassa: Vajaassa  kolmas- 
Kuntia 	Kyselyyn vastanneista 	osassa kunnista 

[kpl] 	I 	[%] 	I  alueurakointi  on 
on  käytössä 	 43 	 26,4 	I 	käytössä. 

Kunnan  tienpidon hallinnointi (urakoiden  tilaaminen,  kilpailuttaminen,  valvon-
ta  vmI: 

-  
______________________________________________ 

Kuntia 
[kpl]  

Kysymykseen  
vastanneista  [%J  

hoidetaan kunnan omana työnä  135 91,2  
hoidetaan yhteisesti toisen kunnan kanssa  5 3,4  
hoidetaan ulkopuolisen  konsultin  avustuksella  8 5,4  

Yhteensä 	148  
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8.21 Tien -  ja  kadun pidon kehittäminen 

Kunnan  tienoidon hallinnoinnin kehitvsnäkvmät  

Kehitysnäkymiä 
Kuntia 
[kpl] 

Kysymykseen 
vastanneista  [%]  

Ei ole suunnitelmia muuttaa nykyisiä käytäntöjä  23 23,2  
Tehdään yhteistyötä toisten kuntien  ja  I tai  Tiehallin -
non  kanssa  22 22,2  
Yhteistyön tekeminen  on  suunnitelmissa  I  kehitteillä  14 14,1  
Nähdään esteitä yhteistyölle (pitkät välimatkat, kaluston 
riittämättömyys jne.)  13 13.1 
Alueurakointi kehityssuuntana  10 10,1  
Ei nähdä  esteita  yhteistyölle  10 10.1  

Yhteensä vastauksia  92  _________________  

Valtion  ja  kunnan yhteiset  urakat  

Yhteisellä kilpailuttamisella kunta  I  yksityistiekunta  voisi saada taloudellista 
 tai  muuta etua 

Kysymykseen 

	

Kuntia 	vastanneista 

	

______ [kpl] 	[%]  
Kyllä 	87 	59,6  

Ei 	59 	40,4 
146  

Yhteisissä alueurakoissa tulisi olla mukana: 

_______________________________________________________ 
Kuntia 
[kpl] 

Kysymykseen 
vastanneista 

[%]  
yleisiä teitä  ±  kunnan  kaavateitä+  yksityisiä teitä  51 37,5  
yleisiä teitä + kunnan  kaavateitä  29 21,3  
yleisiä teitä  ^  yksityisiä teitä  15 11,0  

Kuntien  ja  valtion urakoita ei mielestäni pidä yhdistää  41 30.1 
Ynteensa 	13b  

Yli kolmasosan vastaajista mielestä yhteisissä  urakoissa  tulisi olla yleisiä tei-
tä, katuja  ja  yksityisiä teitä. Kolmasosan mielestä kuntien  ja  valtion urakoita 
ei pidä yhdistää.  
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Kuntien alueella voitaisiin toteuttaa yhteisiä alueurakoita: 

______________________________  Kuntia [kpl] 
Kysymykseen 

vastanneista  [%]  

v.2006 17 12,1 
3-5 v.  kuluessa  56 39,7  
myöhemmin  25 17,7 
en  osaa arvioida  43 30,5  

Yhteensä 	141  

Esteinä  Tiehallinnon ia  kunnan  vhteisille alueurakoille Didettiin:  
Vastauksia 

[kpl] 
Hintatason nousu kunnan osalta  15  
Tarvittavan kaluston erilaisuus  13  
Hoidon laatu huononee kunnan vastuulla olevilla teillä, 
hoidon tarve samanaikainen  10  
Erilaiset laatuvaatimukset  9  
Byrokratia  5  
Pienet  urakoitsijat  jäävät ulkopuolelle  4  
Käytännön järjestelyt, päätöksenteko  4  
Kunnan puutteelliset resurssit  2  
Kunnan kadut  ja yksityistiet  ei sovi  alueurakkaan  2  
Muita  8  

Ei näe esteitä  22  
(Tässä  osa  vastaajista esitti useita esteitä, joten prosentteja ei esitetä) 

Kysymykseen vastasi  83  kuntaa, joista  61  vastaajaa  (37  %)  näki esteitä  yh-
teisalueurakoille 
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Lute  i 	Tiekuntakyselylomake  
1(4)  

Tiekuntakysely 	 Koodinumero 

TIEKUNNAN  YLEISIÄ TIETOJA  

1.  Tiekunnan  nimi: 

Kunta:  

2. Tiekunnan  osakkaiden lukumäärä  

3. Pysyviä asuntoja  

4. Loma -asuntoja  

5. Tiekunnan tien/teiden yhteispituus  

6. Erillisten teiden lukumäärä  

7. Onko tiekunnan  tie  /  tiet  

8. Onko tiekunnalla hoitosopimus kunnan kanssa  

9. Onko tiekunnan tiellä/teillä läpikulkuliikennettä? 
(muuta kuin osakkaiden liikennettä) 

- kpl 

- kpl 

kpl  

km  

- kpl  

fl  soratie  [1  pallystetty  tie 

fl  kyllä 	fl  ei  

fl  kyllä 	fl  ei 

KUN NOSSAPITOTYÖT 
(Kunnossa pidolla tarkoitetaan tien hoitoa sekä vähäisiä kunnostustöitä.)  

10. Mitä kunnossapitotöitä tiekunnan teillä  on  tehty? Rastittakaa sopivat vaihtoehdot.  

Vuosi ________  2002  2003  ________  2004  ________  
Työn  teettaiä  Kunta  Tiekunta  Kunta  Tekunta  Kunta  Tiekunta  

Suorittaja  
(5 

. 

C (5 C  i  (5 C .5 	(5 5 C (5 	C  

. 

Tonnenide  p  i-  (-2 O> 	a  
Kesä  --------- 
)i2Y!äYs 
lanaus 
pynsidonta 
päällysteiden  f  --  .____l ._____  - -- ._.  __i.  
vesakonraivaus 

_t.__.  _t_  
sorastus  

- -  - -..-  -- -..-. - 

__L_.  _.  
rumpujen 
kunnostus 
_________ -  TI E  TiI[1T TT 1 TI  T___ IT III  ITtIT 
aurausviitoitus 
auraus  r  

ivthoylays ____  
liukkauden  r  
torjyntatekoitus - --.- -. - -- ______ - -  

ojien  ja  rumpujen 

talvi-  ja  jääteiden  
kunnossapito - __________ ___________ - - - 

Muutyömikä? ..:------------------ 4  
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214)  
Tiekuntakysely 

PARANTAMISTYÖT 
(Paranfamisella  tarkoitetaan laajempia  kunnas  tustöitä.)  

11.  Mitä parantamiseen liittyviä töitä  tiekunnan tiellä/teillä  on  tehty?  Rastittakaa  sopivat 
vaihtoehdot.  

__________ _______ _____  2004  
'.. 	Työn  teettäjä  Kunta  Tiekurita  Kunta 	Tiekunta  Kunta 	Tiekunta  

N. 
N 	Suorittaja  a 

2  
n 

2  

C 
n 

2  
C 
a 

N  
N 

•. .  
-  • •  -  

2 2 2 
.T .  oimenpie 	-.,  D  

a 5 
Z2O.>  

ø  

Kantavuuden  

SaPjä __ 
ansi1o _______ 

- - - * - - - - -  -i--  - - 
Muu.mikä [ __[_  

TÖIDEN  VASTUUJAOT  

12. Tiekunnan  osuus  kunnossapitotöistä  on  viime vuosina 

[lisääntynyt 	 [vähentynyt 	 [pysynyt ennallaan  

13. Tiekunnan  osuus parantamisesta  on  viime vuosina 

[lisääntynyt 	LII  vähentynyt 	 [pysynyt ennallaan 

RAHOITUS  

14. Miten  tiekuntanne tien/teiden kunnossapitoa  ja  parantamista  on  rahoitettu?  (ios  ei ole 
rahoitettu,  laittakaa  0  (nolla) ja jos  ei ole tietoa,  laittakaa -  (viiva))  

.:  Kunnossapito (kohta  10),  euroina  Parantaminen (kohta  11),  euroina  
Vuosi  2002 	2003 2004 2002 2003 2004  
Tiekunnan  oma rahoitus 
Kunnan avustus 
Valtion avustus 
Yhteensä 

TIEN KUNTO  

15. Arvionne  tiekuntanne  tien  /  teiden kunnosta 

	

erittäin hyvä 	hyvä 	tyydyttävä 	huono 	erittäin huono  
Yleisarvio 	 .  

16. Tiekuntanne  tien  /  teiden kuntoon viime vuosina 
[parantunut 	 [heikentynyt 	 [pysynyt ennallaan  
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Tiekuntakysely _____ ___________  

17  nrtin khnitn Auinik  

erittäin  hyva 	hyvä 	tyydyttävä 	huono 	erittäin huono ___________________________ 
 Tasaisuus  ________________________________________________ 

_______ 
[öIyäminen _______________________________________________________  

1  Talvihnitn Arviniki tipnnp hnidnn litii tiviki,tkll 'flfl4 - ,crnc 
_________________________  erittäin hyvä  j 	hyvä 	tyydyttävä 	huono 	erittäin huono  
Auraus 	 j 

(polanteeQpoisto) .. 	
.  

I 	I  
4  

Liukkauden torjunta  (hiekoitus) _______________________________________________________________  
. 	 _________  

19. Mitä  parantamistoimenpiteitä tienne tarvitsee eniten?  Numeroikaa  tärkeysjärjestyksessä  1 
 -  5  totmenpidettä  (1  =  tärkein,  2  =  toiseksi tärkein jne.)  

fl  kuivatuksen  parantaminen  

fl  sillan  uusiminen  /  parantaminen  

fl  routakohteen  korjaaminen 

LI tien rakenteen  I  kantavuuden parantaminen  

fl  vesakon  raivaus  

[1  valaistus  

fl  tielinjan  siirto  

fl  liittyman  parantaminen  

fl  päällysteen / sorakulutuskerroksen  uusiminen  

fl  tien  päällystäminen  

fl  muu, mikä?  _________________________  

Arvionne  esittämienne parantamistoimenpiteiden kokonaiskustannuksista _________ €  

20. Kelirikkoisuus.  

Miten usein  tiekuntanne  tiellä  I  teillä esiintyy  kelirikkoa?  

fl  vuosittain  fl  noin joka  kolmas  vuosi  [fl  noin joka viides vuosi  tai  harvemmin 

Joudutaanko kelirikon vuoksi asettamaan  painorajoituksia  

[fl  vuosittain  fl  noin joka  kolmas  vuosi  fl  noin joka viides vuosi  tai  harvemmin 

PALVELUT  JA  YRITYSTOIMINTA  

21. Mitä palveluja  ja  yritystoimintaa  tiekuntanne tien/teiden  vaikutusalueella  on 

fl  postii 	fl  pankki 	fl  kauppa  fl  kioski 	fl  koulu 	fl  muu, mikä  
asiamiesposti  

fl  maatia 	fl  soranono-  fl  konepaja  fl  parturi- 	fl  pito- 
alue 	 kampaamo 	palvelu  
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Tiekuntakysely 	 - 	______  

22. Onko  tiekuntanne tien/teiden  kunto ollut yritystoiminnan kehittämisen  /  lisääntymisen esteenä 

 kyllä 	ei 	en  osaa sanoa  

TIENPIDON  KEHITTÄMINEN  

23.Aiheuttavatko  seuraavat  asiat  tiekunnassanne  ongelmia 

LI  osakkaden  kiinnostuksen puute  

EJ  vastuuhenkilöider,  puute  

EJ  vastuuhenkilöiden ikäantyminen  

EJ  osakkaiden tien  kunnossapidon  osaaminen heikkoa  

EJ  muu, mikä  __________________  

24. Tiekunnan  osaamista tulisi kehittää  

EJ  talousasloissa  

EJ  kunnossapitotbiden  tekemisessä  

EJ  parantamistöiden  tekemisessä  

EJ  em.  töiden  teettämisessä (urakkasopimukset.  valvonta)  

EJ  muussa, missä  _______________  

25. Onko  tiekuntanne  tehnyt yhteistyötä muiden  tiekuntien  kanssa?  EJ kyllä 	EJ  ei  

26. Minkälaisissa asioissa  on  tehty yhteistyötä?  

tienpidon  materiaalien hankinnassa  

urakoiden teettämisessä  

muussa, missä  

27. Käyttääkö tiekuntanne  ulkopuolisia  tieisännöitsijäpalveluja? 	EJ kyllä 	EJ  ei  

28. Onko  tiekuntanne  tulevaisuudessa kiinnostunut käyttämään 	EJ kyllä 	EJ  ei 
ulkopuolisen  tieisännöitsijän  palveluja?  

29. Muita mandollisia kommentteja: 

Vastaajan nimi: 

Asema  tiekunnassa: 

Yhteystiedot:  
(puhelin,  sähköpostiosoite) 
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Kunta 

YLEISIÄ TIETOJA  

1.  Kunnan mmi _____ 
Vastaa  ja  ______ 
Yhteystiedot ______ 
(puh.nro, sähköposti)  

1(5) 
14.2. 2005  

2. Kunnassa  on:  
Katuja  i  kaavateita  yhteensä 	-  km  
Yksityisiä teitä yhteensä noin 	km 	kpt  yksityisiä Ieitä/tiekuntia 
joista valtionavustukseen 
oikeutettuja yksityisiä teitä noin 	-  km  

Huom!  Kysely ei koske metsäautoteitä eikä yksittäisille kiinteistöille meneviä teitä. 

KUNNAN YKSITYISIÄ TEITÄ KOSKEVA AVUSTUSKAYTÄNTÖ  

3. Yksityisten teiden rahalliset avustukset 

Kunta myoritaä avustuksia yksityisteiden kunnossapitoon 	kyllä - (kpl) tielle/tiekunnalle 
(Kunnossapidolla  tarkoitetaan tien hoitoa  ja vhisi kunnostustöitä) 	 v. 2004  

flei 

Kunnossapitoavustuksen  kriteerit  tai  ehdot: 
(Rastittakaa sopivat vaihtoehdot  ja lisätkää pyydetyt  tiedot)  

Tien  pituus vähintään 	 km  

Yniparivuotisesti  asuttuja kiinteistöjä vähintãän 	 kpl  

Loma-asutus huomioidaan  

fl  Tiekunta  täytyy  olja  perustettu  

fl  Avustus  on  todellisista kunnossapitokustannukaista 	%  

fl Tiekunnan omavastuun  oltava kustannuksista 	 %  

fl  Avustukselle  on  asetettu enimmäismäärä  

fl Avustuksen perusteena  on  yksityisteiden 
kunriossapitoluokitus  

fl  Muu, mikä: 

Kunta myöntää avustuksia yksityisteiden  parantamiseen 	kyllä - (kpl) tielle/tiekunnalle  
(Parantamisella tarkoitetaan isompia kunnostustoita) 	 v. 2004  

ei  

Jos  valtio  avustaa parantamista, kunta 

antaa 	ei anna avustusta 	[ Kunnan avustus ei riipu valtion avustuksesta. 

Toimenpiteet, joihin kunta myöntää avustusta:  
fl kantavuuden parantaminen 	fl  rumpujen korjaus/uusiminen  

fl  ojitus 	 fl  sillan  korjaus  

fl muu, mikä: 

Parantamisavustuksen  kriteerit  tai  ehdot:  
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Yksityisteitle myönnetyt  avustukset 

Kunnan jakamat avustukset yhteensä Vuonna  2002  Vuonna  200  Vuonna  2004 

joista valtionapuuri oikeutetuille yksityisille teille 
€  
€ € € 

farantaminen  _j_  € € €  
I  joista valtionapuun olkeutetuille yksityisille teille  I 	 € € €  

4. Avustukset työnä 

Kunta avustaa työllä yksityisten teiden kunnossapitoa 	kyllä - (kpl)  tielle / tiekunnalle  v. 2004  

ei 

Kunta vastasi  v. 2004  seuraavan tyyppisistä töistä 

kunnossapidosta kokonaan 	 kustannuksellaan 	perii kustannukset tienpitäjältä 

talvihoidosta 	 kustannuksellaan 	perii kustannukset tienpitäiältä 

aurauksesta 	 kustannuksellaan 	peril  kustannukset tienpitaäIta 

lanauksesta/höyläyksestä  kesällä 	kustannuksellaan 	perii kustannukset tienpitäjältä 

muista kunnossapitotoimenpiteista 	kustannuksellaan 	peni kustannukset tienpitäjältä 
mistä? 

Kunta avustaa työllä yksityisteiden parantamista 	Li  kyllä 	(kpl)  tielle  I  
tiekunnalle  v. 2004  

Ele' 

Kunta  on  viime vuosina tehnyt seuraavan tyyppisiä yksityisten teiden parantamistoimenpiteista 

LII  kantavuuden parantaminen 	j  rumpujen korjaus/uusiminen 

ojitus 	 sillan  korjaus 

muu, mikä. 	 _______________________________  

5. Kunnan avustuskäytäntöjen kehittämisnäkymat 

Avustuskäytäntöjen pertaatteet  kunnassa  

on  laadittu 	 ei ole laadittu 

laatiminen  on tyon  alla / 	 ei ole suunnitelmissa laatia lähiaikoina 
suunnitelmissa 

Lähivuosina rahallisia avustuksia yksitytsteiden  kunnossapitoon 
lisätaan 	 myönnetaän nykyisen suuruisina 

vähennetään 	 ei myönnetä lainkaan 

Lähivuosina avustuksia työnä yksityisteiden  kunnossapitoon 
lisatään 	 tetidaan  saman verran kuin nykyisin 

vähennetään 	 ei tetida lainkaan 
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Lähivuosina rahallisia avustuksia  yksityisteiden  parantamiseen 
lisätään myönnetään nykyisen suuruisina  

EJJ  vähennetään  EJ  ei myönnetä lainkaan 

Lähivuosina avustuksia  tyonä yksityisteiden  parantamiseen  
lisätäán  tehdään saman verran kuin nykyisin 

vähennetään ei tehdä lainkaan  

YKSITYISTEIDEN  KUNTO  

6. Yleisarvionne  kunnan alueella olevien  yksityisteiden  keskimääräisestä kunnosta 
nykyisin  

] 
enttäin  hyvä 	EJ  hyvä  EJ  tyydyttävä 	EJ  välttäva 	EJ  huono 	EJ  en  osaa arvioida  

7. Arvionne kunnan alueella olevien  yksityisteiden  kunnon kehityksestä viime vuosina  

EJ  paljon 	EJ  hieman  EJ  pysynyt 	EJ  hieman 	EJ  paljon 	EJ  en  osaa 
parantunut 	parantunut ennallaan 	huonontunut 	huonontunut 	arvioida  

8. Onko kunnan yksityisten teiden kunto ollut yritystoiminnan kehittämisen  I  lisääntymisen esteenä  

EJ kyllä 	ei 	EJ  en  osaa sanoa  

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON  KESKEISIÄ ONGELMIA  

9. Aiheuttavatko  seuraavat  asiat  kuntanne  yksityisten teiden hoidossa ongelmia  
Rastittakaa  sopivat kohdat.  

EJ  tiekuntien  suuri määrä  

EJ  osakkaiden kiinnostuksen puute  

EJ  tiekunnan vastuuhenkilöiden  ikääntyminen  

EJ  tiekunnan  osakkaiden vähäinen tietämys kunnossapidosta  

EJ  töiden korkea hintataso  

EJ  paikallisten yrittäjien puute 

LI  kunnanavustusten  vähäisyys  

EJ  kunnan vähäiset henkilöresurssit 

LI muu,  mika _________________ 

YKSITYISTEIDEN TIENPIDON  KEHITTÄMINEN  

10. Mitkä ovat kolme keskeisintä asiaa, joiden avulla yksityisten teiden  kunnossapitoa  
voitaisiin  kunnassanne  kehittää:  

2 
3.  
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KUNNAN VASTUULLA OLEVIEN TEIDEN  JA  KATUJEN  KUNNOSSAPIDON  TOTEUTUS  
(Rastittakaa  sopivat vaihtoehdot)  

11. Kunnassa tilaaja-tuottaja-malli  (ydinkunta-palvelukunta -malli) katujen  ja  teiden  kunnossapidossa 

 on  käytössä 

ei ole  kaytössä  

on  suunnitteilla  

12. Kunnan vastuulla olevien teiden  ja  katujen  kunnossapitoa  tekee 
kunta 

kunnan  lukelaitos/yhtiö  

ulkopuolinen urakoitsija  

13. Aluekohtainen  kunnossapito  (alueurakointi)  kunnassa: 
 on  käytössä  

Liii kunta/kunnan lilkelaitos  tekee  alueurakointia  

ulkopuolinen urakoitsija tekee  alueurakointia 

 [j  kunnan  a)ueurakat kilpailutetaan  

14. Kunnan  tienpidon hallinnointi (urakoiden  tilaaminen,  kilpailuttaminen,  valvonta  ym ):  
hoidetaan kunnan omana työnä 

hoidetaan yhteisesti toisen kunnan kanssa 

hoidetaan ulkopuolisen  konsultin  avustuksella  

TIENPIDON  KEHITTÄMINEN  

15. Kunnan  tienpidon hallinnoinnin kehitysnäkymät 

Kuvailkas  kehitysnäkymiä (esimerkiksi yhteistyö  naapurikuntien  kanssa.  seutukuntayhteistyö):  

16. Valtion  ja  kunnan yhteiset  urakat  

Vuonna  2004 on  aloitettu ensimmäiset teiden  kunnossapidon  yhteiset  alueurakat,  joissa  on 
 mukana sekä  Tiehallinnon  että kunnan vastuulla olevia teitä. 

Näettekö, että yhteisellä  kilpailuttamisella  kunta  / 	 kyllä 	ei  
yksityistiekunta  saisi taloudellista  tai  muuta etua? 

Tulisiko yhteisissä  alueurakoissa  mielestänne olla mukana. 

yleisiä teitä  +  kunnan  kaavateitä  

yleisiä teitä  +  yksityisiä teitä 

yleisiä teitä  +  kunnan  kaavateitä+  yksityisiä teitä 

muuta, mitä?  

J  Kuntien  ja  valtion urakoita ei mielestäni pidä yhdistää  



Yleisten  ja  yksityisten teiden  rajapinnan  tarkastelu 	 Lute 2 
taustaraportti 	 5(5) 

LIITTEET  

5(5)  
Kuntakysely 	 14.22005  

Milloin  kuntanne  alueella voitaisiin mielestänne toteuttaa yhteisiä  alueurakoita?  
EJ  v. 2006  EJ  3-5 v.  kuluessa  EJ  myöhemmin  EJ  en  osaa arvioida 

Mitä esteitä näette  Tiehallinnon  ja  kunnan  yhteisille alueurakoille?  

Mandollisia muita  kommenttejanne kunnossapidon  yhteisiin  alueurakoihin  liittyen:  

17. Yleisten  ja  yksityisten teiden rajapinnassa olevan tiestön laatutaso  

Vertailkaa vähälijkenteisten  yleisten teiden  ja  vilkasliikenteisimpien  yksityisten teiden laatutasoa 
 kuntanne  alueella asteikolla  1-5.  

Vähäliikenteiset  yleiset tiet 
huono välttävä 	tyydyttävä 	hyvä erittäin  en  osaa 

hyvä sanoa  
1 2 	3 	4 5 0  

Talvikunnossapidon  laatu 	EJ EJ 	EJ 	EJ EJ  LII 
Kesäkunnossapidon  laatu 	EJ EJ 	EJ 	LII  EJ EJ  

Vilkasliikenteisimmät  yksityiset tiet 
huono välttävä 	tyydyttävä 	hyvä erittäin  en  osaa 

hyvä sanoa  
1 2 	3 	4 5 0  

Talvikunnossapidon  laatu 	EJ EJ 	EJ 	EJ EJ EJ  
Kesäkunnossapidon  laatu 	EJ EJ 	EJ 	EJ EJ EJ  

Vähäliikenteisten  yleisten teiden laatutaso  kuntanne  alueella mielestänne  on:  

EJ  sopiva  

EJ  tarpeettoman hyvä, tasoa voisi laskea  

EJ  liian alhainen, tasoa pitäisi nostaa 

Mitä vinkkejä  Tiehallinto  voisi saada  kuntasektorilta vähäläkenteisten  yleisten teiden entistä  
taloudellisempaan  kunnossapitoon?  

18. Muita kommentteja  kysetyn  aihepiiristä:  
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