
KOKEMÄEN KAUPUNKI 
Laskelma yksityisen tien 
kunnossapitoluokan määräämiseksi 

Tie/tieosa, jota 
laskelma koskee 

Tien numero ja nimi 

Tien pituus 

m 

Tien leveys 

m 

Asutuksen pääsytienä 
käytetty osa 

Läpiajotie Silta/siltoja 
on ei on ei 

Tien/tieosan vaikutusalueella olevat liikennettä aiheuttavat toiminnot 
Liikennettä aiheuttavat toiminnot Määrä Yksikkö Kaupunki täyttää 

Pistettä vastaava 
määrä 

Pisteet 

1. Asutus 1.1. Pysyvä asutus taloutta 

1.2. Loma-asutus loma-asuntoa 

2. Maa- ja
metsätalous

2.1. Pellot hehtaaria 

2.2. Metsät hehtaaria 

3. Linjaliikenne 3.1. Raskaslinja-liikenne 
(linja-autot, kauppa-autot, jäteautot, 
maitoautot, muut säännölliset raskaat 
ajoneuvot) 

ajoneuvo(t)/vko 

3.2. Kevyt linjaliikenne 
(koulukuljetus, postinkuljetus, muut 
säännölliset kuljetukset) 

ajoneuvo(t)/vko 

4. Läpikulku- ja muu
erityisliikenne

4.1. Läpikulkuliikenne 
ulkopuolinen läpiajoliikenne 

ajoneuvo(t)/vrk 

(jatka tarvittaessa 
kääntöpuolella) 

4.2. Erityisliikenne 

raskaserityisliikenne ajoneuvo(t)/vko 

Mitä ajoneuvoja? 
Käytetty matka  km 

kevyt erityisliikenne ajoneuvo(t)/vko 

Mitä ajoneuvoja? 
Käytetty matka  km 

Pisteet yhteensä 

Kunnossapitoluokka 

Vakuutan, että edellä esitetyt tiekunnan liikennettä koskevat tiedot perustuvat todellisiin tietoihin. 

Kokemäki   /   
(hoitokunnan pj:n / toimitsijamiehen allekirjoitus) 

Yksityisen tien kunnossapitoluokan määräämisperusteet 

Yksityisten teiden kunnossapitoluokkien määräämisestä on säädetty yksityisistä teistä annetussa asetuksessa (1134/83) sekä liikenneministeriön päätöksessä 1135/83. 

Asetuksen mukaan yksityisen tien osat voivat kuulua eri kunnossapitoluokkiin. Osittaminen on tarpeen esimerkiksi silloin, kun tien eri osien liikenne ja kunnossapidon 
tarve poikkeavat toisistaan huomattavasti. Yksityisen tien tai tieosan kunnossapitoluokka määrätään käyttäen apuna pistelaskelmaa, jossa otetaan huomioon kaikki tien 
vaikutusalueella liikennettä aiheuttavat toiminnot, kuten pysyvä asutus, loma-asutus, maa- ja metsätalous sekä linjaliikenne, läpikulkuliikenne ja ns. erityiskohteiden 
liikenne. 

Tien tai tieosan vaikutusalueella tarkoitetaan sitä aluetta, jolla olevat kiinteistöt käyttävät tietä pääasiallisena kulkutienään ja jotka on tämän perusteella määrätty 
osallistumaan tienpitokustannuksiin tieyksikköjen määräämässä suhteessa. 

Lisätietoja tietojen keräämisestä, säilyttämisestä sekä tietosuojasta löydät kaupungin verkkosivuilta https://kokemaki.fi/kaupunki-ja-hallinto/viestinta/tietosuoja/ . 

https://kokemaki.fi/kaupunki-ja-hallinto/viestinta/tietosuoja/
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