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Ensin se ’pakollinen’ 
esittelykalvo:

Euroopan vanhin ja eräs laaja-alaisimmin 
toimiva kansallinen tieyhdistys. 

Perustettu 1917. 
Tärkein tehtävä toimia tiestön ja 

tieliikenteen puolesta; vaikuttamistyö, 
tapahtumat ja koulutus sekä 

julkaisutoiminta. 
1700 yhteisö- ja 1200 henkilöjäsentä.



Tiestömme eli missä autolla voi 
Suomessa liikkua?

YLEISET 
TIET

79 000 KM

YKSITYI-
SET TIET 

350 000 KM

KADUT
27 000 KM



Tiet yhteiskunnan verisuonia -
yksityistiet hiussuonisto

”… pelkkä ’nelostie’ ei riitä teollisuuden 
kuljetuksille eikä koko yhteiskunnalle …”



Yksityisteiden nykytilaa
♦ Teitä paljon, tienpito hajanaista
♦ Yhden tiekunnan tien keskipituus 2…3 km
♦ Liikenteen painopiste on pääteillä, mutta pienteiden 

suhteellinen merkitys kasvaa
♦ Pienteiden kunto heikkenee
♦ Yhteiskunnan rooli tienpitäjänä heikentynyt ja 

muuttunut (kunnat, tievaltio…)
♦ Rahoituksen niukkuus; valtio, kunnat ja osakkaiden oma 

rahoitus
♦ Tekijöiden ja koneiden määrä vähentynyt ja keskittynyt 

(mm. kunnossapito)
♦ Vastuunkantajat  ja talkooväki katoavaa 

kansanperinnettä? 
♦ Osaaminen katoamassa



Esimerkki maanteiltä: 
Tierasitus ja tienpito kulkevat eri suuntiin
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 Päällysteiden uusiminen
 Peruskorjaukset
 Rakentaminen
 Rekkarasitus

Σ=41 000 km

Σ=127 000 km

Σ=46 000 km

Σ=375 Mrd.STD-akseli-km



Yksityisteiden merkityksestä



Yksityisteiden kuntotilasta



Yksityisteiden tienpidon 
kolmikantaperiaate
♦ TIIEOSAKKAAT
♦ - kokonaisvastuu tienpidosta ja rahoituksesta 

♦ VALTIO
♦ - varmistaa tiestön rakenteellinen kunto
♦ - varmistaa osaaminen

♦ KUNNAT
♦ - varmistaa teiden päivittäinen liikennöitävyys

Valtion (eduskunta) pitäisi linjata oma roolinsa pitkäjänteisesti!



 Uusi ammatti ja sivuelinkeino 

 Suomalainen ’keksintö’

 Vuodesta 2003 alkaen ollut 11 kurssia (Suomen 
Tieyhdistys)

 Tavoite; 1) ylläpitää noin 200 tieisännöitsijän verkkoa 
kattavasti koko maassa, 2) tehostusta tienpitoon, säästöjä 
hankinnoissa ja urakoissa, ammattimaisempaa otetta

 Palveluja myös kunnille, ja urakoitsijoille

 Yhteystiedot www.tieyhdistys.fi/yksityistiet

Tieisännöitsijä - enemmän 
ammatillista otetta? 



Koulutus, neuvonta, tiedotus
ALUEELLISET YKSITYISTIEPÄIVÄT
Helmi-maaliskuussa 14 paikkakunnalla, 2 500 

osanottajaa 

YKSITYISTIEUUTISET kerran vuodessa, 
25 000 kpl

YKSITYISTEIDEN  PUHELINNEUVONTA 
0200 34520

TIEISÄNNÖITSIJÄT 
www.tieyhdistys.fi
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