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TIEKUNNISSA RIITTÄÄ RATKOTTAVIA 
ASIOITA 

Suomen Tieyhdistys ry järjestää yhteistyössä MTK ry:n kanssa yksityistiestudion, 
missä käsitellään tiekuntia murehduttavia ajankohtaisia yksityistieasioita. Tilausuus 
pidetään 26.3.2021 klo 9.00-12.00 webinaarina ja sitä pääsee seuraamaan teams -
yhteydellä.  

Ohjelma 

• Yksityistiestudion avaus, Simo Takalammi, Suomen Tieyhdistys ry 

• Valtiovallan tervehdys, maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä 

• Kuntavaaleissa äänestetään yksityisteiden tulevaisuudesta,  
  Marko Mäki- Hakola, MTK ry 

• Ratkaiseeko etäosallistumisen mahdollistava lakimuutos koronavuoden 

  kokousjumin? Lakimuutos etäosallistumisen mahdollistamisesta,  
  Simo Takalammi 
• Puhelinneuvonta yksityistieasioissa, Simo Takalammi 
• Käsitellään kiinnostavia yksityistiekysymyksiä ja pohditaan ja ratkaistaan 

  kysymykset 

Tilaisuus on jäsenetuna maksuton sekä Tieyhdistyksen että MTK:n jäsenille. Ei 
jäsenille hinta on 45 € (sis.alv). Ilmoittaudu tästä.  

Kunnanavustus yksityisteiden kunnossapitoon 
tulee säilyttää 

Lähestyvät kuntavaalit ovat tärkeät vaalit yksityisteiden tiekuntien kannalta. 
Kiinnostus maaseudulla asumiseen, etätöiden tekemiseen ja vapaa-ajan viettoon 
on selvästi lisääntynyt, mutta ilman hyvin hoidettua tieverkostoa innostus lähtee 
nopeasti laskuun. Tässä hyvä vaaliteema kuntavaaliehdokkaille. Pidetään koko 
kunta elinvoimaisena pitämällä tiet kunnossa. Kuntien myöntämät avustukset 
käytetään aina tienpitoon, joten sillä myös työllistetään paikkakunnan yrittäjiä. 
Yksityisteiden varsilla asuvat kiinteistöjen omistajat maksavat kiinteistöveroa siinä 
missä kadunvarren asukkaatkin, mutta heidän pitää sen lisäksi vastata myös 

tienpidon kustannuksista. 

Yksityisteiden hoidossa avustamalla kunta huolehtii asukkaidensa 
tasavertaisuudesta asuinpaikasta riippumatta. Iso käyttäjäryhmä yksityisteillä ovat 
myös muut kuin tieosakkaat. Osa näistä on satunnaiset tienkäyttäjiä, joilta ei 
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maksua voi periä. Osa on kyllä säännöllisiä käyttäjiä, jotka yksityistielain mukaan 
ovat velvollisia sopimaan tienkäytöstä ja tiemaksusta, mutta näin ei useinkaan 
tapahdu. 

  
 
 

Tietojen ilmoittaminen maanmittauslaitokselle ja 
digiroadiin 

Monet tiekunnat pitävät vuosikokouksensa näin alkuvuodesta ja kokouksen 
asialistalla saattaa olla myös  toimielimen valinta. Yksityistielain mukaan 
jäsenet toimielimeen voidaan valita enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan. 
Mikäli tiehoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies vaihtuu, on uudet 
yhteystiedot ilmoitettava maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. 
Ilmoittaminen tapahtuu helpoiten sähköisen lomakkeen avulla. Myös 
pysyvistä liikennemerkeistä ja puomeista on tehtävä ilmoitus. Niistä ilmoitus 
tehdään digiroadiin. Sekä kunnan kunnossapitoavustusten että valtion 
perusparannusavustusten ehtona on tietojen ajantasaisuus edellä mainituissa 
järjestelmissä.  

Tiekunnan rahaliikenteen hoito 

Tiekunnan pankkitiliasiat ovat jälleen olleet keskustelun kohteena. Osa 
tiekunnista ovat saaneet pankistaan kirjeen, jossa uhataan tiekunnan tilin 
lakkauttamisella ja pyydetään avaamaan uusi tili henkilön nimissä. Tähän ei 
kuitenkaan tiekuntien kannata suostua. Tiekunnan kannattaa toimittaa 
pankkiin tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus (esim. 000-2007-K9035), joka 
on maanmittauslaitoksen tiekunnalle antama yksilöintitunnus. Jos tiekunnalla 
ei vielä tunnusta ole tiedossa, sen saa soittamalla maanmittauslaitoksen 
asiakaspalveluun 029 530 1100. Ainakin osa pankeista hyväksyy tilin 

pitämisen tiekunnan nimissä, kun käyttöoikeusyksikkötunnus on toimitettu.  

Hankalampi tilanne on niillä yksityisteillä, joissa tiekuntaa ei ole perustettu. 

Silloin joutunee avaamaan tilin henkilön nimissä. 
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Kysely yksityisteiden talvihoitotiedon jakotarpeesta 
tienkäyttäjille 

 

Itä-Suomen yliopistossa metsätieteitä opiskeleva Noora Hirvikallio tekee 
kandityötä yksityisteiden ajantasaisen talvihoitotiedon jakotarpeista 
tienkäyttäjille. Ajankohtaisen talvihoitotiedon jako olisi tarpeellista 
yksityisteiden tienkäytön sujuvuuden ja turvallisuuden lisäämiseksi 
talviaikaan. Kyselyllä halutaan selvittää eri rooleissa tiekunnassa olevilta 
henkilöiltä heidän mielipidettään tiedon jakamisen tarpeellisuudesta, kenelle 
sitä jaettaisiin ja miten sitä jaettaisiin. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa 
kahdesta viiteen minuuttia. Vastauksia käytetään kandityön tekoon. 
Kandityön tuloksia käytetään Metsätehon tutkimus- ja kehitystyöhön 
yksityisteiden talvihoitotiedon jakamisen mahdollisuuksien ja toimintatapojen 

kartoittamiseen ja kehittämiseen. Kyselyyn pääsee vastaamaan tästä.  

  

 
 

 

Yksityistielain muutos avaa ovet etäkokouksille 

Eduskunta on hyväksynyt yksityistielain 58 § muutoksen, jolla etäkokouksen 
järjestäminen mahdollistetaan kaikille tiekunnille. Lakimuutos tulee voimaan 
tasavallan presidentin hyväksyttyä sen ja arviolta se tapahtuu maaliskuun 

puolivälissä. 

Uuden säädöksen mukaan hoitokunta tai toimitsijamies saa päättää onko 
etäosallistuminen kokoukseen mahdollista. Kokouskutsussa tulee sitten 
ilmoittaa fyysisen kokouksen lisäksi ohjeet etäosallistumiseen ja siihen 
ilmoittautumiseen. Tieosakkailla ei siis ole ehdotonta oikeutta saada 
etäyhteyttä tiekunnan kokoukseen. On myös huomattava, että tieosakkailla 

on aina oikeus osallistua läsnä ollen fyysiseen kokoukseen. 

Pandemian vuoksi uudistus tulee suureen tarpeeseen ja monissa tiekunnissa 
on jo vuoden 2020 kokous pitämättä. Tieyhdistys suosittelee tiekuntia 
tarttumaan uuteen mahdollisuuteen ja järjestämään etäyhteyksiä 
kokouksiinsa. Mikäli tautitilanne helpottaa kesällä viime kesän tavoin on 
Tieyhdistyksen voimakas suositus, että tiekunnat pitävät silloin vauhdilla 
kokouksiaan esim. ulkotiloissa tai muutoin riittävin turvavälein. Tällä hetkellä 
nämäkään järjestelyt eivät ole mahdollisia tai riittäviä. 

Lakiin tuli mahdollisuus myös postitse tapahtuville äänestyksille eli 
esimerkiksi normaalin vuosikokouksen kutsun liitteenä voi olla 
äänestyslomake, jonka palauttamalla tieosakkaan ääni tulee huomioiduksi 
päätöksenteossa. Postiäänestys sopii luonnollisesti vain yksinkertaisiin 
kysymyksiin, joihin voi vastata kyllä tai ei. 
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Yksityistie Uutiset lehti 

Kerran vuodessa ilmestyvä YksityistieUutiset –lehti ilmestyy tänä vuonna 
poikkeuksellisesti elokuun lopussa. Jos et vielä ole lehden tilaaja, tilauksen 

voi tehdä tästä. Lehti on maksuton. 

Suositut webinaarit saavat jatkoa 

Voiko kokoontumisrajoitusten voimassa ollessa järjestää laillisen 
tiekokouksen? Millainen on juuri yksityistielakiin tehty muutos liittyen 
tiekunnan kokouksen pitämiseen. 

Näihin kysymyksiin saa vastauksen 17.3. klo 15 pidettävällä Tiekunnan 

kokous verkko -luennolla. 

Kenen velvollisuus on kaataa yksityistien reunassa sijaitseva vanha puu, vai 

saako sitä kaataa? 

Onko tiekunnalla oikeus kaivaa maani kohdalle oja lupaa minulta kysymättä? 

Näihin kysymyksiin saa vastauksen 17.3. klo 17 pidettävällä Tieoikeus verkko 

-luennolla. 

Molemmat luennot ovat uusintoja. 
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