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SELVITYSMIEHEN RAPORT TI 
yksityistielain kehittämistarpeista 

ja aluepoliittista 
pohdintaaJaakko Sirkjärvi

Selvitysmies Esko Hämäläisen raportti yksityistielain uudistamiseksi ja yksityisten teiden 

liikennepolitiikan kehittämiseksi julkaistiin 5.11.2014. Ehdotus sisältää lukuisia muutoksia 

nykylainsäädäntöön. Näkyvin muutos lukijakunnan kannalta olisi yksityistielain siirtämi-

nen osaksi kiinteistönmuodostamislakia. Myös yksityisteiden rahoitukseen hän esittää 

uudistuksia. Maanteiden lakkauttamiset eivät suoraan kuulu raportin keskeiseen sisältöön, 

mutta hänen esittämänsä tilastotiedot saivat kirjoittajan aluepoliittiseen pohdiskeluun.

SELVITYSMIES HÄMÄLÄINEN moittii nykyistä yksityistielakia 
sekavaksi, mitä se ilmeisesti onkin sellaiselle, joka ei lakia joudu jat-
kuvasti käyttämään. Laki sisältää sisäisiä ja ulkoisia viittauksia, mikä 
tekee siitä raskaslukuisen. Hän pohtii uutta lakia siitä näkökulmasta, 
että laki olisi ”kansalaislaki” eli tavallinen kansalainenkin saisi laista 
”tolkkua”. Kirjoittajan mielestä kuitenkin yksityistielaki on olennai-
sesti selkeämpi kuin esimerkiksi Maakaari, joka on paikoin lähes 
lukukelvoton, mutta parantamisen varaa yksityistielaissakin on.

Esko Hämäläinen laajentaisi tiekunnan tehtävää pelkästä tien-
pidosta muihinkin tehtäviin ja lainsäädännön tulisi mahdollistaa 
ammattimainen tieisännöinti ja -kunnossapito. Siinä tiekunnassa, 
jonka osakkaana olen, on jo vuosia keskusteltu haja-asutusalueen 
jätehuollon järjestämisestä tiekunnan toimesta, kun osakasjoukko 
molemmissa toiminnoissa on lähes sama. Toistaiseksi tiekunnan 
hallinto ei kuitenkaan ole innostunut asiasta.

Selvitysmies esittää, että yksityisteiden tienpidon taloudelli-
suutta tulisi kehittää ja yksityisteille tulisi laatia yhteiskunnallisen 
merkittävyyden perusteella luokittelu. Niukkenevat julkiset tuet 

kohdennettaisiin luokittelun perusteella vain keskeisille yksityis-
teille ja metsätieverkostojen runkoteille. Yksittäisistä tiekunnista 
pitäisi pyrkiä suurempiin kokonaisuuksiin – tiestökuntiin. Tien-
pitoa yksityisteillä ei voi tulevaisuudessa perustaa avustusten 
varaan, mutta investointiavustukset olisivat selvitysmiehen 
mukaan jatkossakin tarpeellisia. Käyttömaksujen perimistä muilta 
kuin tiekunnan osakkailta tulisi selkeyttää. Selvitysmies korostaa 
yksityistieverkon merkitystä valtakunnallisen biotalousstrategian 
toimeenpanossa.

ORGANISATORISIA UUDISTUKSIA
Selvitysmies ehdottaa yksityistielain ja yksityistieasioiden siir-
tämistä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle sekä 
kuntien tielautakuntien lakkauttamista. Kaikki yksityisiin teihin 
liittyvät toimitukset siirrettäisiin Maanmittauslaitoksen tehtäväksi. 
Jos ehdotus toteutuu sanatarkasti tulevassa lainsäädännössä, 
tämä merkitsisi sitä, että kunnan kiinteistöinsinööri ei jatkossa 
voisi toimia yksityistietoimituksen toimitusinsinöörinä. Kirjoittajan 
tiedossa ei ole, paljonko kiinteistöinsinöörit tekevät käytännössä 
yksityistietoimituksia.

Yksityistietoimitusmenettelyä ja tieyksiköintiä pitäisi pyrkiä 
raportin mukaan yksinkertaistamaan.

Selvitysmies ehdottaa kuntien hoitosopimusjärjestelmistä luo-
pumista ja tienpidon avaamista yksityistämiselle ja kilpailuttamisel-
la. Asemakaava-alueiden yksityistiet tulisi siirtää kuntien vastuulle.

TIENPITOVASTUUN TARKISTAMINEN
Selvitysmies toteaa: ”Tässä ja näköpiirissä olevassa taloustilan-
teessa ei ole odotettavissa merkittäviä uusia valtion tai kuntien 
panostuksia yksityistieverkkoon. Kehityssuunta on pikemminkin 
päinvastainen.”

”Tämä merkitsisi sitä,  
että kunnan  kiinteistöinsinööri 
ei jatkossa voisi toimia 
 yksityistietoimituksen 
 toimitusinsinöörinä.”
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Julkaisussa todetaan: ” Eri lähteistä on muodostettavissa nä-
kemys, että maantieverkosta tulisi pelkästään tasapuolisuus- ja 
oikeudenmukaisuussyistä lakkauttaa noin 1 500–2 000 km vailla 
yleistä merkitystä olevia teitä.” Maanteitä, joilla liikennemäärä on 
alle 50 ajoneuvoa vuorokaudessa, on noin 7 000 km ja alle 100 ajo-
neuvoa vuorokaudessa 22 000 km. Sellaisia maanteitä, joilla liikkuu 
alle 200 ajoneuvoa vuorokaudessa, on 35 000 km. Selvitysmies ei 
ehdota kaikkien em. maanteiden lakkauttamista vaan viittaa ana-
lyysiin niiden yhteiskunnallisesta ja alueellisesta vaikuttavuudesta. 
Maanteiden kokonaispituus on Suomessa noin 78 000 km. 

Selvitysmies toteaa:” Maantien lakkauttamisen yhteydessä pitäi-
si tarkastella alueen tieverkkoa ja sen tienpitoa ao. tietä laajemmin.”

Selvää kuitenkin lienee, että valtio tulee luopumaan vastaisuu-
dessa tienpitäjän roolista merkittävissä kilometrimäärissä. Tällöin 
vastaavasti yksityisteitä tulee lisää. Yksittäisten tiekuntien sijaan sel-
vitysmies ehdottaa seutu- ja yhdysteiden muodostaman verkoston 
sisään laajoja tiestökuntia, joita hallinnoitaisiin kokonaisuuksina.

Mielenkiintoinen yksityiskohta näiden vähäliikenteisten teiden 
osalta on, että juuri näitä teitä on maantiealueiden rajaamistoimi-
tuksissa käsitelty ja maantien pinta-aloja on vähennetty kiinteis-
töjen pinta-aloista. Jos yllä oleva ennustus toteutuu, näitä samoja 
pinta-aloja tullaan kohta liittämään kiinteistöihin ja ilmeisesti 
samalla perustellaan uusia yksityisiä tieoikeuksia. Tästä päästään 
seuraavaan teemaan, joka ei liity suoraan selvitysmiehen raporttiin, 
raportti aiheutti vain asian pohdiskelun:

Olisiko rehellistä Suomessakin hyväksyä aidosti kaupungis-
tumisen globaali trendi. Olisiko rehellistä Suomessakin todeta 
”perspektiivittömät” alueet ja luopua vanhasta populistisesta isku-
lauseesta ”pidetään koko Suomi asuttuna”, kun se ei ole koskaan 
Suomessakaan maantieteelisesti tarkasteltuna aidosti toteutunut. 
LVM:n meriliikennestrategiaan liittyvässä keskustelussa on todettu, 
että maassa on tarpeettoman paljon satamia, mikä on nostanut 
väylämaksuja. Saman ministeriön ilmaliikennestrategiassa on 
todettu, että maassa on yksi kannattava lentoasema. Onko niin 
että Suomen liikenteen infrastruktuuri on mitoitettu isommalle ja 
varakkaammalle kansalle?

Olisiko järkevää, että sen sijaan, että sektoriviranomaiset ja 
kunnat lakkauttavat yksittäisiä maanteitä, postitoimipaikkoja, 
poliisin toimipisteitä, satamia, Kelan toimipisteitä, verotoimistoja, 
kouluja jne. tarpeettomasti rampauttaen myös elinkelpoisia alueita, 
ryhdyttäisiin aidosti kokonaisvaltaiseen valtakunnansuunnitteluun. 
Ryhdyttäisiin oikeaan rakenteelliseen kehittämiseen ja laadittaisiin 
EXIT-ohjelma niistä alueista, joilta valtio lakkauttaa toimintansa 
pois lukien rajavartiointi ja tulli. En nyt puutu niihin ongelmiin, 
jota suunnitelman laatiminen nostaisi esiin, mutta pitää uskaltaa 
yrittää irti niistä kansantaloudellisista pulmista, joihin nykyinen 
alueellinen rakenne osaltaan johtaa.

Mitään ihmisten pakkosiirtoja ei voi perustuslain mukaan tehdä, 
mutta se voidaan tehdä, että rajalliset resurssit allokoidaan järke-
västi ja tehokkaasti ja vuosikymmeniä jatkunut tehoton, olemassa 
olevia rakenteita ylläpitänyt, kehitystä jarruttanut ja valtion ja EU:n 
varoja tuhlannut kehitysaluepolitiikka, aluekeskuspolitiikka tai millä 
nimellä sitä milläkin vuosikymmenellä kutsutaan, otetaan kriittisen 
tarkastelun kohteeksi. Milloin vuosikymmenet näitä erityisiä tukia 
saaneet alueet ryhtyvät nettomaksajiksi? Mitä kestävää näillä tu-
lonsiirroilla on saatu aikaan? Miten elinkelpoinen on kunta tai kylä, 
jonka asukkaista tällä hetkellä yli puolet on eläkkeellä?
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”Selvää kuitenkin lienee, 
että valtio tulee luopumaan 
 vastaisuudessa  tienpitäjän 
roolista merkittävissä 
 kilometrimäärissä.”

”Onko niin että Suomen 
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ja varakkaammalle 

 kansalle?”
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Ennen kun maanteiden lakkauttamisia laajemmassa mitassa 
lähdetään toteuttamaan tienpitoviranomaisten toimesta, olisiko 
paikallaan tehdä kokonaisvaltainen toiminnan, talouden ja maan-
käytön valtakunnallinen tarkastelu maankäyttö- ja rakennuslain 
22§:n hengessä?

VALTIO VETÄYTYY?
Neuvostoliitossa oli 1960-luvulla käynnissä operaatio ”Perspek-
tiivittömien kylien likvidointi”. Uudella Venäjällä kokonaisia kau-
punkeja on jätetty tundralle kylmilleen, kun pohja aluetaloudelta 
on hävinnyt. Yhdysvalloissa on myös aavekaupunkeja, joista on 
muutettu pois elinkeinotoiminnan lakattua. Detroit on ilmeisesti 
konkurssikypsä autoteollisuuden vaikeuksien johdosta, mutta 
liittovaltio on ollut haluton maksumieheksi.

Miten asiat on hoidettu meillä? Meillä tulokulmina ovat viime 
vuosikymmeninä aina olleet mm. maatalouspolitiikkaan, liikenne-
politiikkaan, elinkeinopolitiikkaan, korkeakoulupolitiikkaan liittyvät 
aluepoliittiset tulonsiirrot. Suomalaiseen aluepolitiikkaan liittyvät 
myös henkilökohtaiset ja kuntien väliset tulonsiirrot. Verovaroin 
on kamppailtu globaaleja megatrendejä vastaan.


