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MAASEUDUN YKSITYISTIEVERKKO on muotoutunut vuo-
sisatojen kuluessa varsinaisen kiinteistöjaotuksen kehittymisen 
yhteydessä. 1750-luvulla alkaneissa isojaoissa tiealueet erotettiin 
päältä päin pois talojen yhteisiksi alueiksi jo ennen peltojen, niitty-
jen ja metsien jakamista asutuskylän talojen kesken. Samaan tapaan 
jäivät päältä päin jaosta pois yleisiksi alueiksi esimerkiksi kirkkojen 
ja hautausmaiden alueet. Yhteisten alueiden lisäksi käyttö- eli rasi-
teoikeuksien perustaminen tietä varten oli mahdollista jo vuoden 
1734 Ruotsin yleisen lain mukaan. Sittemmin Suomessa etenkin 
1860-luvulta alkaen alettiin osittaa isojaossa yksityisiä pelto- ja met-
sätiluksia saaneita taloja halkomisissa ja lohkomisissa tiloiksi. Tällöin 
järjestettiin myös kulkuyhteydet joko muiden naapurissa olevien 
tilojen ja talojen maiden ylitse tierasitteina tai edellä tarkoitettuja 
vanhastaan yhteisiä teitä pitkin. Maaseudun tieverkko on siten 
syntynyt enemmän tai vähemmän suunnitellusti ja jäänyt paljolti 
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alkuperäiseen sijaintiinsa vanhastaan yhteisten 
teiden kohdalle. Yhteiset tiet lakkasivat kiinteistöjen 
yhteisinä alueina vasta 1.3.1977 lukien, mikä mer-
kitsi uusien rasiteoikeuksien syntymistä sanottuna 
päivämääränä niiden kiinteistöjen hyväksi, jotka 
olivat yhteisten teiden osakkaita ja tosiasiassa käyt-
tivät yhteisen tien aluetta tietarkoituksiin. Teiden 
maapinta-ala siirtyi pääsäännön mukaan viereisiin 
kiinteistöihin, vaikka rekisterimerkinnöissä oli tältä 
osin viivettä.

Seuraavassa valotetaan nykyisen yksityistie-
verkon taustalla olevaa historiallista kehitystä. 
Tarkoitus on keskittyä kehityksen siihen osaan, jolla 
on merkitystä nykyisen yksityistiestön ylläpidon ja 
ymmärtämisen kannalta. Samalla on ajatuksena 
uuden yksityistielain säätämiseen liittyvien asioi-
den taustoittaminen. Koska kiinteistöjaotuksen 
perustana on 1700-luvulla alkanut isojakotoiminta, 
myös tieverkon syntyä kuvattaessa joudutaan teke-
mään ensin selkoa isojaon aikaisista olosuhteista.

Isojaossa kylän pellot jaettiin talojen kesken tar-
koituksena muodostaa aikaisempaa palstajaotusta 
(esim. sarkajakoa) tarkoituksenmukaisempia ja 
laajempia tuotantolohkoja kullekin kylän osakasta-
lolle. Tämä on nykyisinkin uusjakojen perustavoite, 
jota toimituksen muut tavoitteet palvelevat. Kylän 
yhteiset metsämaat, joita saatettiin käyttää muun 
ohella karjan metsälaiduntamiseen, jaettiin talojen 
yksityisiksi metsälohkoiksi ensi kerran 1700–1800 
-lukujen isojaoissa ja niitä seuranneissa isojaon 
järjestelyissä sekä uusjaoissa. Jakoperusteena oli 
kunkin talon veroluku. Tässä yhteydessä syntyivät 
oikeudellisesti myös yhteisiksi alueiksi katsotut 
kulkuyhteydet talojen metsälohkoille.  

Kulkuyhteydet syntyivät usein kohtiin, joita 
karja oli käyttänyt metsälaitumille kulkemiseen. 
Päältäpäin erotettuja yhteisiä tiealueita saatettiin 
peltoalueilla suunnitella sijainnillisesti enemmän 
varsinkin isojakoja täydentäneissä uusjaoissa, 
jolloin yhteiset tiealueet myös saatettiin erottaa 
pyykein muista kylän tiluksista. Hevosvetoisten 
kulkuvälineiden aikaan tiet syntyivät metsään 
usein vanhastaan karjanlaiduntamisen tai muun 

vastaavan luontaisen käytön perusteella. Isojakoja ja uusjakoja 
toimittaneet maanmittarit sitten kartoittivat ja vahvistivat teiden 
sijainnit toimituksissaan myös talojen metsälohkoille tapahtuvan 
kulun takaamiseksi. Tähän aikaan tieyhteys yksittäisen talon tai tilan 
kulkuyhteyden takaamiseksi saattoi syntyä joko koko kylän tilukset 
käsittäneessä jakotoimituksessa tai kiinteistöjen (talojen ja tilojen) 
omistajien keskinäisestä sopimuksesta.

ENSIMMÄISET TIERASITTEET JA TIEOIKEUDET
Vuoden 1895 osittamisasetuksessa säädettiin tarkasti niistä eri 
tarkoituksista, joihin tilojen välisiä rasiteoikeuksia oli mahdollista 
perustaa. Toisen omistamaan maahan kohdistuvista käyttöoikeuk-
sista käytännön kannalta merkityksellisin oli tietä varten perustettu 
rasiteoikeus. Samaan aikaan säädettiin lisäksi maarekisterin perus-
tamisesta. Tilojen keskinäiset rasiteoikeudet (tierasitteet) tulivat 

tässä vaiheessa merkittäviksi maarekisteriin, mikä merkitsi sitä, että 
rasiteoikeudet eivät jatkossa vain sitoneet sopijaosapuolia, vaan 
rasiteoikeudet saivat selkeän esineoikeudellisen ulottuvuuden. 
Se tarkoitti sitä, että laillisessa toimitusmenettelyssä perustettu 
tai vahvistettu tieoikeus tai rasitetie siitä lähtien, kuten vielä 
nykyisinkin, sitoi osapuolena olevia kiinteistöjä omistajavaihdok-
sista riippumatta. Naapuritilan läpi kulkenut ulospääsytie ei siten 
lakannut, vaikka naapurin isäntä teki konkurssin ja hänen tilansa 
meni pakkohuutokauppaan. Kulkutieyhteys velvoitti myös pak-
kohuutokaupan jälkeistä uutta omistajaa ja kulku saattoi jatkua 
keskeytyksittä naapuritilan kautta käyttöoikeuden nojalla.

Vuoden 1920 naapuruussuhdelaki sisälsi alkuperäisessä muo-
dossaan muun ohella ensimmäiset säännökset kulkuyhteyden 
perustamisesta kiinteistön hyväksi ilman sopimusta toisen kiin-
teistön alueelle varsinaisen jakotoimituksen tai kiinteistön lohko-
mistoimituksen ulkopuolella. Tällaisen pakkotieoikeuden saattoi 
myöntää vain kihlakunnanoikeus, mikä muun ohella merkitsi sitä, 
että naapuruussuhdelain mukaiset kulkuoikeudet eivät käy ilmi 
maarekisteristä tai nykyisestä kiinteistörekisteristä. Viimeksi mainittu 
nimitys tuli käyttöön vuonna 1985, kun kiinteistörekisterilaki tuli 
voimaan. Vuoden 1927 tilustielaki sisälsi samoja säännöksiä kuin 
naapuruussuhdelaki. Vähitellen kunnallisesta tielautakunnasta tuli 
kiinteistönmuodostamistoimitusten ulkopuolella perustettavia 
tieoikeuksia käsittelevä viranomainen. Tielautakuntien perusta-
mia tieoikeudet tai kylätiekuntia koskevat tiedot eivät myöskään 
ilmene maarekisteristä eivätkä sen perusteella perustetusta kiin-
teistörekisteristä.

Yksityisen tien perustamisedellytyksenä oli jo vuoden 1920 
lainsäädännön nojalla tieyhteyden tärkeys tai tarpeellisuus saa-
jakiinteistön kannalta sekä haitattomuusedellytys tieoikeuden 
luovuttavan kiinteistön näkökulmasta. Yhä edelleenkään ei perus-
tettavasta tai siirrettävästä yksityistiestä saa aiheutua ulkopuoliselle 
kiinteistölle huomattavaa haittaa, mikä oikeudellinen käsite on 
saanut sisältönsä lukuisissa Korkeimman oikeuden ennakkoratkai-
suissa. Pääsääntöisesti uutta tietä ei voi nykyisinkään perustaa toi-
sen kotirauhaa loukaten esimerkiksi tämän puutarhaan tai pihaan.

Vuosina 1917–1952 voimassa olleessa kiinteistönmuodosta-
missääntelyssä, ts. jakolaitoksesta annetussa asetuksessa (AJ 1916), 
lähdettiin edelleen siitä, että jakotoimituksissa ja lohkomisissakin 
tieyhteydet tilojen kesken tuli perustaa ensisijaisesti yhteisinä 
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teinä tai tieyhteys tuli järjestää käyttäen hyväksi vanhoja yhteisiä 
teitä, joihin uudelle lohkotilalle annettiin osuus muodostamistoi-
mituksessa. Lisäksi käyttöoikeuksien eli nykyisiä YksTL:n mukaisia 
tieoikeuksia vastaavien tierasitteiden perustaminen oli sallittua. 
Tuolloin nykyisiä yksityistietoimituksia vastaavat pelkkiä tierasit-
teita koskevat toimitukset suoritti kunnallinen tielautakunta, joka 
piti omaa arkistoa perustetuista tieoikeuksista. Nämä arkistot tai 
rekisterit ovat monien pikkukuntien osalta saattaneet kadota.

Joissain tapauksessa tien käyttö on voinut perustua ylimuis-
toiseen nautintaan, josta säädettiin vuoden 1734 yleisen lain 
maakaaren 15 luvussa. Kylässä suoritettu isojako on voinut merkitä, 
että tällaisella tien käyttöoikeudella ei enää jaon suorittamisen 
jälkeen ole ollut oikeudellista merkitystä. Tie on myös tällöin 
voitu siirtää muualle. Kuitenkin on myös taloja, joissa isojakoa ei 
ole koskaan tehty. Kyliä vastaavissa yksinäistaloissa voi olla ulko-
puolisten hyväksi tiealueita, joita on käytetty ikimuistoisesti, eikä 
kukaan muista, milloin ulkopuolisten toimesta tapahtuva käyttö 
on alkanut. Tällainen ylimuistoinen käyttöoikeus voi olla nykyistä 
YksTL:ssa tarkoitettua tieoikeutta vastaavan tieoikeuden synty-
misperusteena. Sitä vastoin oikeuskäytännössä on katsottu, että 

useita vuosikymmeniä jatkunut alueen käyttö tienä (pitkäaikainen 
nautinta) ei sellaisenaan ole peruste myöntää käyttäjäkiinteistölle 
pysyvää tieoikeutta. Ylimuistoinen nautinta tieoikeuden perustee-
na tarkoittaa sitä, että vuonna 1963 voimaan tulleen YksTL:n nojalla 
yksityistietoimituksessa voidaan nykyisinkin vahvistaa kiinteistön 
hyväksi tieoikeus toisen kiinteistön alueella ja selventää sitä ilman 
uuden tieoikeuden edellytysten tutkimista. Kysymys on tällöin 
vanhan historiallisen käyttöoikeuden vahvistamisesta voimassa 
olevan lain mukaisena tieoikeutena.

YKSITYISTIELAKI (YKSTL) VOIMAAN VUONNA 1963
Nykyisen yksityistielain valmistelu on aloitettu jo 1940-luvulla, 
jolloin maaseudun liikenne vähitellen alkoi kehittyä puupyöräis-
ten hevosvetoisten ajoneuvojen dominoimasta liikennöinnistä 
kumipyöräisten ja moottorivetoisten ajoneuvojen liikenteeksi. 
Tämä merkitsi, että teiden leveydet ja laatuvaatimukset myös 
kuivatusnäkökohdat huomioon ottaen alkoivat kasvaa. Nykyinen 
yksityistielaki on kuitenkin säädetty agraariaikakauden olosuhteisiin 
ajanjaksona, jolloin maaseudulla karjatalous aitauksineen ja veräji-
neen oli tavanomaista, eikä yksityisteillä liikkuminen ranta-alueella 
sijaitsevalle loma-asutukselle ollut vielä intensiivistä. Merkittävä 
yksityistielain valmistelija oli oikeustieteilijä ja professori V. K. 
 Noponen Teknillisen korkeakoulun maanmittausosastolta.

1960-luvulta lähtien liikennöinti myös maaseudulla on muut-
tunut ja yksityisteiden käyttö moottoriajoneuvoilla liikkumiseen 
on kasvanut räjähdysmäisesti. Tätä kehitystä on tukenut rantojen 
loma-asutuksen voimakas kasvu sekä maaseudun pysyvän asutuk-
sen tihentyminen erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa. Yksityisteiden 
käyttö on kasvanut ja teitä hallinnoivien tiekuntien osakasmäärät 
ovat nousseet. Isojakojen aikaisia 1800-luvun vanhoja kulkuväyliä 

”Tien turvallisuuden 
 parantuessa kaikki  
käyttäjät hyötyvät.”

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s 

| O
rr

lin
g,

 C
C

-B
Y-

SA
-3

.0



13MAANKÄYTTÖ 1|2016

on jouduttu uusimaan, jolloin mutkaisia vanhoja yhteisiä teitä 
on oiottu ja tietoimituksissa on muutettu tielinjauksia moottori-
ajoneuvoliikennöintiin sopiviksi. Talousmetsiin on alettu suunni-
tella rekka-autoille ajokelpoisia metsäautoteitä, jolloin ”lehmien 
suunnittelemat” vanhat kulku-urat talojen metsäpalstoille ovat 
menettäneet merkityksensä ja usein kasvaneet umpeen.

Yksityistielain voimaan tulon jälkeen kaikki merkittävät uutta 
yksityistietä (ns. toimitustietä) koskevat päätökset on tehty yksityistie-
toimituksissa maanmittausinsinöörin johdolla. Kunnan tielautakunta 
on enää saattanut myöntää ennestään olevalle tielle (toimitustielle) 
lisätieoikeuksia, perustaa tällaiselle tielle tiekunnan tai määrätä ole-
massa olevan tien tienpitoa varten tieyksiköt tien kunnossapidon 
osittelemiseksi. Yksityisteiden oikeudellinen jako maanomistajan 
omiin teihin, sopimusteihin (eli ns. velvoiteoikeudellisiin teihin) ja 
toimitusteihin on ollut yksityistielain säätämisen taustalla.

Yksityistielain säätäminen merkitsi myös, että yksityistietoimitus 
voi olla myös oikeuksia selventävä, deklaratiivinen toimitus, eikä 
pelkästään vain konstitutiivinen toimitus, jossa uusia oikeuksia 
perustetaan. Ennestään olevan tien asema maastossa voidaan 
määrätä yksityistietoimituksessa. Lisäksi voidaan selvittää, onko 
tietyn kiinteistön hyväksi entuudestaan olemassa tieoikeus esim. 
1.3.1977 voimaan tulleen ojalain (eli yhteisten teiden lakkautuslain) 
nojalla. Myös tielautakunta voi toimituksessa tutkia, onko tie raken-
nettu asianmukaisesti laadultaan ja sijainniltaan. Tilanteessa, jossa 
maanomistaja vastustaa toimenpidettä, tielautakunta ei voi määrätä 
tieoikeutta levennettäväksi, vaikka maastossa oleva tie ojineen on 
asiakirjoihin merkittyä tieoikeuden virallista leveyttä leveämpi.

Olemassa olevan taikka ennestään olevan tien käsite on 
tärkeä yksityistielakia sovellettaessa. Ennestään oleva tie ei tar-
koita maastossa olevaa jo rakennettua tietä tai edes polkutietä, 

vaan yksityistielaissa tarkoitettu ennestään oleva tie on 
viranomaisen perustama tai sitä vastaava tieoikeus, joka 
kohdistuu tiettyyn kiinteistöön tai kiinteistöjen yhteiseen 
alueeseen, ja jota jokin ulkopuolinen kiinteistö tai elinkei-
nonharjoittaja voi käyttää. Ennestään olevan tien oikeuspe-
rusteena voi olla tietoimituksessa perustetun tieoikeuden 
lisäksi esimerkiksi lakanneeseen yhteiseen tiehen 1.3.1977 
syntynyt tierasiteoikeus, joka tosin sittemmin on saatettu 
nimenomaisesti vahvistaa oikeuksia selventävässä (eli 
deklaratiivisessa) yksityistietoimituksessa.

Teiden tienpito jäi lainsäädännössä tiekuntien 
vastuulle. Tiekunta voi myös myöntää lisätieoikeuksia, 
esimerkiksi kun tien varteen lohkotaan uusia rakennus-
paikkoja tai syntyy vuokratontteja. Tiekunnan asema 
oikeudellisena toimijana on yksityistielaissa jäänyt jossain 
määrin puutteellisesti säännellyksi. Toisaalta sääntelyn 
monimutkaisuus kansalaisen näkökulmasta on estänyt 
monen tarpeellisenkin tiekunnan perustamisen, sekä 
myös merkinnyt sitä, että eräät tiekunnat ovat kuivuneet 
pöytälaatikkoyrityksiksi.

Rantojen loma-asutuksen kasvu merkitsi jo 1960-luvulla 
sitä, että rantojen käytön suunnittelua oli tehostettava, 
jolloin muun ohella säädettiin rantakaavoitusta koskeva 
lainsäädäntö. Tähän liittyi rantojen tiestöä ja yhteiskäyt-
töalueita koskeneen hallinnointisäännöstön luominen. 
Tiekunnat ja rantakunnat tulivat lakisääteisiksi keinoiksi 
nykyisten ranta-asemakaavojen yhteiskäyttöisten alueiden 
ja yksityisteiden hallinnointiin.

YKSITYISTEISTÄ KOITUVIEN HAITTOJEN 
VÄHENTÄMINEN
Isojakojen aikaan perustetut yksityistiet olivat mutkaisia. Vanhat 
kylätiet seurailivat maastomuotoja ja usein johtivat maatilojen 
talokeskuksesta toiseen. Vuodesta 1883 alkoi ilmaantua julkis-
hallinnon ylläpitämiä yleisiä teitä kiinteistöjen yksin ylläpitämien 
yksityisteiden rinnalle. Nämäkin tiet usein johtivat talouskeskuk-
sesta toiseen pihamaiden lävitse. Teiden ylläpito oli vanhastaan 
tapahtunut tieosuuksittain talojen toimesta.

Vanhastaan yhteiset tiet olivat kiinteistöjen yhteisesti omistamia 
omistusyksikköjä. Näiden siirtäminen toiseen, tarkoituksenmukai-
sempaan paikkaan oli oikeudellisesti ongelmallista. Yhteisen tien 
siirtäminen oli tilusvaihtoa vastaava toimenpide. Kun yhteiset 
tiet 1.3.1977 lakkasivat ja muuttuivat osassa tapauksia rasiteteiksi, 
niiden järjesteleminen käyttöoikeusyksikköinä tuli yksinkertaisem-
maksi kuin omistusyksikköjen järjestely. Yksityistielaissa säädetyt 
tieoikeuden leventämiset, oikaisemiset, siirtämiset tai lakkautta-
miset tulivat mahdollisiksi vuoden 1963 alusta. YksTL16 §:n nojalla 
olemassa olevan yksityistien leventäminen, oikaiseminen tai muu 
parantaminen tuli maan omistajan suostumuksella luvalliseksi 
ilman yksityistietoimitusta tai tielautakunnan toimitusta. Tien siir-
tämiseen sitä vastoin tarvittiin aina toimitus, jotta siirtäminen sitoi 
kaikkia (eli siirto sai esineoikeudellisen vaikutuksen).

Yksityistien siirtäminen yksityistietoimituksessa on ollut mah-
dollista jo vuodesta 1963 lähtien sillä edellytyksellä, että tieyhteys 
lyheni siirtämisen seurauksena. 1970-luvulla liikennemäärien jo 
kasvettua oli tarpeen säätää lisäksi yksityistien siirtämisestä pois 
tilojen talouskeskuksista tai pihamailta. Tällöin edellytyksenä ei 
enää ollut, että tieyhteyden tuli käyttäjän kannalta parantua ja 
lyhentyä, jotta siirtäminen voitaisiin tehdä. Tie saatiin siirtää rasi-
tetun maanomistajan hakemuksesta pitkälti hänen osoittamaansa 
paikkaan saman tilan tiluksilla. Siirron jälkeen tieyhteys saattaa 
olla aikaisempaa pitempikin, jolloin siirtämisen syynä on tiestä 
aiheutuva haitta rasitetulle kiinteistölle. Tien siirrosta aiheutuvat 
kustannukset maksoi näissä tapauksissa pääasiallisesti hyödyn 
saaja. Nykyäänkin monissa tilanteissa rasitetun kiinteistön omistaja 
kustantaa tien siirron, mutta hyötyjiä voi olla muitakin, kuten tie-
kunta. Tien turvallisuuden parantuessa kaikki käyttäjät hyötyvät. Jos 
tie siirrettään kokonaan kolmannen, ulkopuolisen maanomistajan 
maille, on sovellettava uuden tieoikeuden perustamista koskevaa 
sääntelyä. Tien tulee olla tärkeä käyttäjäkiinteistölle eikä tiestä saa 
aiheutua huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle.

”Tiekunnan asema 
 oikeudellisena  toimijana 

on yksityistielaissa 
 jäänyt  jossain määrin 

 puutteellisesti 
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Alun perin esimerkiksi vain yhden kiinteistön hyväksi perustettu 
yksityistie on saattanut loma-asutuksen kasvun tai muun seikan 
takia muuttua rasitetun kiinteistön kannalta hyvinkin häiritseväksi. 
Tällaista tilannetta koskevaa sääntelyä on lisätty 1990-luvun puoli-
välissä yksityistielakiin. Yksittäisen tilan tieoikeus voi olla mahdollista 
poistaa vanhalta yksityistieltä, jos tila ei enää tarvitse tietä esimerkik-
si toisen kulkuyhteyden takia. Kun tila saa tieoikeuden korvaavaan 
tiehen, voidaan häiriötä aiheuttava tieoikeus lakkauttaa.

Vuoden 1997 alusta säädetyn kiinteistönmuodostamislain 
156 §:n 3 momentissa on tärkeä säännös kulkuyhteyden järjestämi-
sestä lohkokiinteistön hyväksi. Säännöksen mukaan lohkokiinteistön 
hyväksi on perustettava kulkuyhteys yksityistielaissa tarkoitettuna 
tieoikeutena aina lähimmälle maantielle tai tiekunnan hallinnoimalle 
yksityistielle. Tieoikeutta ei voida järjestää lohkokiinteistön hyväksi 
siten, että ulkopuolisia osapuolia kuulematta vain annetaan tieoikeus 
samaan tiehen, jota määräalan myynyt kiinteistön omistaja käyttää.

Jo 1970-luvulta alkaen on ollut mahdollista perustaa saaressa 
sijaitsevan kiinteistön hyväksi mantereelle tieoikeus sekä käyttöoi-
keudet autopaikkaan, venevalkamaan ja -laituriin ilman sopimusta 
toisen kiinteistön alueelle. Kysymyksessä tulee olla välttämätön 
ulospääsytie saarikiinteistölle sekä tiestä ynnä muista käyttöoikeuk-
sista ei saa aiheutua huomattavaa haittaa millekään kiinteistölle. 

1970-luvulta lähtien yksityistielaki on sisältänyt sääntelyä myös 
ympäristöllisten ja luonnonsuojelullisten seikkojen huomioon 
ottamisesta uusia tieoikeuksia perustettaessa. Tämä sääntely on 
sittemmin lisääntynyt, jolloin luonnonsuojelullinen läpäisyperi-
aatteen merkitys kaikessa ympäristöllisessä lainsäädännössä on 
kasvanut. Luonnonsuojelulain ohella myös metsälainsäädännössä 
on nykyisin sääntelyä, joka on otettava huomioon uutta tietä 
linjattaessa tai olemassa olevaa tietä siirrettäessä.

YHTEENVETOA JA TULEVAISUUDENNÄKYMIÄ
Maaseudun yksityistieverkko on syntynyt suunnittelemattomasti 
pitkän ajanjakson kuluessa. Se on pitkälti peräisin ajalta, jolloin 
keskeistä oli maa- ja metsätalous, ja jolloin liikennöinti ei vielä 
tapahtunut moottoriajoneuvoin. Isojaon aikainen tieverkko on 
täydentynyt yksittäisiä uusia kiinteistöjä lohkottaessa, jolloin on 
muun ohella ollut tarpeellista järjestää kiinteistölle pääsyä varten 
tieoikeus. Vähitellen vanhastaan käytössä olleet tiet ovat saaneet 
uusia käyttäjiä, kun asutus on tihentynyt. Samalla maa- ja met-
sätalous ovat tulleet entistä intensiivisemmäksi. Maaseudulle on 
vuosien kuluessa syntynyt myös muuta elinkeinotoimintaa kuin 
perustuotantoa. Tällainen toiminta on luonut uusia yksityisteiden 
käyttötarpeita. Lisäksi on elinkeino- tai muusta toiminnasta joh-
tuvaa käyttötarvetta, kuten maidon kuljetusta karjatiloilta taikka 
linja-autoliikennettä esim. koulukyytien takia.

Tämä kaikki on merkinnyt muutoksia vanhojen teiden linjauk-
siin, käyttöön, leveyteen ja tienpitoon. Viimeksi mainitulla tarkoi-
tetaan yksityistielaissa sekä tien rakentamista että kunnossapitoa. 
Tienpidon oikeudenmukainen osittelu tieosakkaiden kesken on 
muuttunut entistä monimutkaisemmaksi, kun teiden käyttäjäkunta 
on monipuolistunut. Tiestä saatavaa kiinteistökohtaista hyötyä on 
tullut entistä hankalammaksi arvioida. Kysymys on kuitenkin aina 
ollut arvioinnista, sillä tieyksiköt on määrättävä tienpitoa ja tiemak-
sujen osittamista varten etukäteisarvion mukaan. Käytännön syistä 
tiemaksujen määrääminen todellisen käytön mukaan jälkikäteen 
ei ole ollut mahdollista. Kenties ns. big data sekä uusi tekniikka 
paikannuslaitteineen ja lokitietoineen tuo tähänkin muutosta? W
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”Tien tulee olla tärkeä käyttäjä-
kiinteistölle eikä tiestä saa 
 aiheutua huomattavaa haittaa 
millekään kiinteistölle.”
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”Yksityisteiden käyttö  
on  kasvanut ja teitä 

 hallinnoivien tiekuntien 
 osakasmäärät ovat nousseet.”

Haja-asutusalueen yksityistieverkon kokonaisvaltainen suunnittelu 
tietyllä tarkkuustasolla on kannatettavaa. Käytännössä kuitenkaan 
ilman maastossa käyntejä, ja maaston yksityiskohtaista tarkastelua 
yksittäisen tien asemaa – edes sillä tarkkuudella kuin yleiskaavoituk-
sessa kunta voi tehdä – ei ole mahdollista määrätä. Yksityistien paikan 
tarkka suunnittelu edellyttää maastossa tehtävää tiealueen merkintää, 
jolloin myös suojeltavat luontokohteet voidaan havainnoida ja vält-
tää. Tieoikeuksia voidaan perustaa myös fyysisen tien rakentamisen 
jälkeen vahvistamalla jo olemassa olevaan tiehen tieoikeuksia. Tällöin 
maanomistajan ja katepillarimiehen vastuulle jää tielinjauksen suun-
nittelussa paljon. Näin kuitenkin moni lomamökille johtava tieyhteys 
myöhempine tiekuntineen on käytännössä syntynyt.

Uutena asiana tiekuntien toimintaan on tulossa erilaisten 
kaapelien ja kunnallisteknisten putkistojen sijoittaminen, joka 
tulisi jatkossa tehdä olemassa olevan infrastruktuurin yhteyteen. 
Tällaista hyödynnettävää infrastruktuuria ovat myös yksityiset tiet. 
Koska yksityistien käyttöoikeusalueen hallinnoivana tahona toi-
mivan tiekunnan oikeudellinen asema on lainsäädännössä jäänyt 
avoimeksi, tulee selvittää, tarvitaanko onko tällaisen kaapelin tai 
muun johdon sijoittamiseen yksityistiealueelle tiekunnan lupa vai 
maanomistajan lupa vai molemmat. 

Tiekuntien toimintavaltuuksien laajentaminen yksityistielaissa 
säänneltyjen tehtävien ulkopuolelle on myös eräs näkökohta, 
joka on otettava harkintaan. Teihin voi liittyä esimerkiksi yhteisesti 
omistettuja venevalkamia. Teiden yhteydessä huolehditaan jäte-
huollosta. Kalastukseen liittyviä asioita varten kiinteistöt saattavat 
jo olla järjestäytyneinä yhteisöksi. Samat kiinteistöt voivat käyttää 
kalavedelle johtavaa yksityistietä. Resurssien ja asutuksen vähetessä 

maaseudulla tulee selvitettäväksi, voitaisiinko eri toimintoja kylässä 
hoitaa esimerkiksi tiekunnan tehtävänä.

Tiekuntien toiminnan ylläpito ei tulevaisuudessa välttämättä 
toteudu tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti tieosakkaiden 
itsensä hoitamana, vaan ylläpito olisi mahdollisesti osoitettava am-
mattilaiselle, esimerkiksi tieisännöitsijälle, jonka palkkiot tiekunnan 
osakkaat maksaisivat. Eräs keino teiden ylläpidon toteuttamiseen 
on olemassa olevien tiekuntien yhdistäminen tiestökunniksi, 
joka voisi olla nykyistä taloudellisempi järjestely ”modernien” 
tieosakkaiden asioiden hoitoon tilanteessa, jossa vapaaehtoistyö 
tai tieosakkaan oma urakointi tien hyväksi ei käytännössä onnistu.
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