
Yksityisteiden uutiskirje 1/2021 

Yksityistiestudio vastaa kiperiin kysymyksiinne 26.3. 

Näinä kovina aikoina emme jätä jäseniämme yksin yksityistieaiheisten kysymystensä kanssa, 

vaikka fyysistä kohtaamista emme voi järjestääkään. Tieyhdistys järjestää 26.3. aivan uudenlaisen 

yksityistietapahtuman, jossa käydään läpi ajankohtaisia yksityisteihin liittyviä asioita ja lisäksi 

studioon kokoontunut asiantuntijaraati vastaa teidän ennalta lähettämiin kiperimpiin 

yksityistieaiheisiin kysymyksiin.  

Yksityistiestudio lähetetään teams-etäyhteydellä ja sitä voi seurata kaikkialla turvallisesti etänä.  

Pyydämme lähettämään kysymyksiänne raadille osoitteeseen toimisto@tieyhdistys.fi. 

Tapahtumaan ilmoittautuminen on avoinna nettisivuillamme: 

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yksityistie-studio/ 

 

Yksityistieasioiden etäluentojen sarja jatkuu 

Hyvän vastaanoton saaneita yhden tunnin mittaisia etäluentoja erilaisista yksityistieasioista 

jatketaan jo ensi viikolla. Tiistaina 26. tammikuuta aiheena on tiekunnan kokoukset, joka on 

erittäin ajankohtainen aihe sekä lakimuutoksen että viime vuodelta rästiin jääneiden kokousten 

aiheuttaman tilanteen purkamiseksi. 

 https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/tiekunnan-vuosikokous-webinaari-26.1.2021/ 

Luennot jatkuvat 23. helmikuuta yksityisteiden perusparannushankkeita käsittelevällä luennolla, 

jonka vetää asiantuntija Teuvo Taura.  

https://www.tieyhdistys.fi/tapahtumat/yksityistien-perusparantaminen-webinaari-23.2.2021/ 

 

Tieyhdistykseen uutta asiantuntemusta yksityistieasioihin 

Pitkänlinjan yksityistieasioiden ammattilainen Teuvo Taura aloittaa työt Tieyhdistyksessä. Teuvon 

osaamisen ydinaluetta ovat metsätiet ja teiden perusparannukset. Teuvo tulee jakamaan jäsenten 

puhelinneuvonnan puhelut Simo Takalammin kanssa.  

Yksityisteitä koskevan neuvonnan tarve on ollut reilussa kasvussa ja Tieyhdistykseen on liittynyt 

ennätysmäärä tiekuntia, joten Tieyhdistys panostaa yksityistieosaamiseen entistä vahvemmin. 

Tavoitteenamme on parantaa jäsenneuvonnan nopeutta ja tehdä myös uudenlaisia avauksia 

edunvalvonnan ja yksityistietapahtumien saralla. 

 

Tuleva lakimuutos mahdollistaa tiekuntien etäkokoukset kaikille tiekunnille 

Edelleen jatkuvan pandemian johdosta yksityistielakia ollaan muuttamassa siten, että tiekuntien 

kokouksiin olisi mahdollista osallistua etänä ja myös postitse tapahtuva äänestäminen olisi 

mahdollista. Vuonna 2020 monet tiekunnat olivat vaikeuksissa kokouksien järjestämisen kanssa. 
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Osittain kyse oli virallisista kokoontumisrajoituksista, mutta myös tieosakkaat olivat oikeutetusti 

huolissaan turvallisuudestaan. 

Kaksi vuotta voimassa ollut yksityistielaki mahdollisti etäkokoukset, mutta edellytyksenä oli 

sellaisesta päättämisen ennakkoon. Hyvin pieni osa tiekunnista oli tehnyt tällaista päätöstä ja näin 

ollen pandemian tullessa etäkokouksien järjestäminen ei käytännössä ollut mahdollista. 

Eduskunnassa olevan lakiehdotuksen mukaan yksityistielakia muutettaisiin siten, että 

ennakkopäätöstä ei enää tarvittaisi. Lakiehdotuksen mukaan tiekunta voi kuitenkin itse päättää 

onko etäosallistuminen mahdollista eli kyse ei ole tieosakkaille automaattisesti kuuluvasta 

oikeudesta. Samoin esityksen perusteluissa linjataan, että vastuu tietoliikenneyhteyden 

toimimisesta on kokoukseen osallistujalla eli kokous olisi edelleen laillinen, vaikka etäyhteys 

katkeaisikin. Tieosakkaalla on myös aina oikeus osallistua kokoukseen läsnä ollen eli 

kokouskutsussa olisi ilmoitettava kokouksen sijainti. 

Esitetyt muutokset ovat tervetulleita ja niille on varmasti käyttöä pandemian jälkeenkin. 

Tieosakkaat asuvat entistä useammin kaukana tiekunnastaan ja jos etäyhteydellä saadaan entistä 

laajempi osa tieosakkaista osallistumaan tiekuntansa toimintaan, niin muutos on tervetullut. 

Lakimuutoksen odotetaan tulevan voimaan vielä helmikuun aikana eli jo kevään kokouksissa olisi 

mahdollista järjestää etäyhteydellä. 

 

Yksityistieavustuksia kannattaa hakea  

Valtion yksityistieavustuksiin on valtion budjetissa varattu 30 miljoonaa euroa, joka on 

merkittävästi aiempia vuosia suurempi rahamäärä. Avustuksia hallinnoivista ELY-keskuksista on 

tullut viestiä, että avustushakemuksia on tullut vireille vähemmän kuin avustusta olisi jaossa ja 

siksi vuosi 2021 on otollinen tiekuntien perusparannushankkeisiin.  

Mahdollisesti käyttämättä jäävät määrärahat ovat ikävä asia sekä teiden kunnon, että tulevien 

vuosien määrärahojen kautta. Rahoitusta on vaikea vaatia lisättäväksi, jos nykyiselläkin tasolla jää 

rahaa käyttämättä. Korjausvelkaa yksityistiestöllä kyllä riittää eli tarvetta on edelleen reilusti 

enemmän kuin rahaa. 

On selvää, että tiekuntien omarahoitusosuuden kokoaminen on monelle tiekunnalle suuri haaste 

ja siksi olisikin suotavaa, että kunnat avustaisivat osaltaan alueensa yksityistieverkon 

perusparantamisia. Tieosakkaiden on syytä muistaa, että tiessä on kyse heidän omasta 

omaisuudestaan ja sen ylläpidosta. Ajoissa peruskorjattu tie palvelee tienkäyttäjiä pitkään. 

 

Alueelliset yksityistiepäivät syksyllä 2021 

Normaalisti kahden vuoden välein järjestettävien alueellisten yksityistiepäivien oli määrä alkaa 

kolmen viikon kuluttua, mutta pandemian johdosta on selvää, ettei niitä voida nyt järjestää. 

Tieyhdistys on siirtänyt niiden ajankohdan syksyyn ja tavoitteenamme on pitää ne marraskuussa, 

jos tautitilanne sen suinkin sallii. Yksityistiepäivien sisältö ja malli pidetään ennallaan, mutta 

kiertuepaikkakunnat ja ajankohdat tarkentuvat myöhemmin. 


