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Y L E I S Ö L T Ä

ALUEELLINEN  
YKSITYISTIETOIMITUS

MUUTAMISTA toimituksista on 
myöskin valitettu maaoikeuteen. 
Toimitusmenettelyn osalta olen 
havainnut muutamia asioita, joista 
tällainen vanhan polven ”maatiais-
insinööri” on ihmeissään ja samalla 
huolissaan.

LAINSÄÄDÄNTÖ
Hallituksen esityksessä HE 166/2000 
yksityistielain 38c §:n lisäämistä 
yksityistielakiin perusteltiin sillä, 
että kaikki tietyllä laajemmalla 
alueella olevat yksityiset tieyhtey-
det voitaisiin käsitellä ja järjestellä 
kokonaisuutena. Tällaisen tarpeen 
on katsottu johtuvan muun muassa 
siitä, että tietyllä alueella ovat lii-
kenneolosuhteet voineet aikoinaan 
perustettujen teiden tekemisen 
jälkeen muuttua huomattavastikin. 
Myös tieoikeudet ovat ajan myötä 
saattaneet muodostua epäselviksi. 
Toimituksessa tulee yhtäaikaisesti 
käsiteltäviksi ja arvioitaviksi, ovat-
ko kaikki aikaisemmin perustetut 
tieoikeudet tai muut kulkemista 
palvelevat oikeudet enää tarpeelli-
sia tai sijaitsevatko olemassa olevat 
yksityiset tiet tarkoituksenmukai-
sesti. Alueellisessa tietoimituksessa 
tarpeettomiksi käyneet yksityiset 
tiet lakkautettaisiin. Toimituksessa 
ei tarvitsisi selvittää kiinteistökoh-
taisesti lakkautettavaan tiehen 
kohdistuvia oikeuksia.

TOIMITUSMENETTELY
Toimitusmenettelyssä on eroja eri 
alueilla. Erot johtuvat muun muas-
sa aikaisemmasta rasiteoikeuksien 
käsittelytavoista eri osissa Suomea. 
Lounais-Suomessa on alueellisia 
yksityistietoimituksia suoritettu 
suunnilleen siten, että toimituksen 
alussa on kaikille toimitusalueen 
maanomistajille lähetetty info-
kirje ja alueen kartta ja pyydetty 
maanomistajia merkitsemään 
siihen kiinteistöjensä tarvitsemat 
tiet. Palautetietojen ja vanhojen 
rekisterimerkintöjen pohjalta toi-
mitusinsinööri on laatinut järjeste-
lysuunnitelman, jonka sisällöstä on 
ilmoitettu maanomistajille muun 
muassa laitoksen nettisivuilla. 
Toimituskokouksessa maanomis-
tajilla on ollut mahdollisuus tehdä 
huomautuksia esityksestä, jonka 
jälkeen tarkennettu suunnitelma 
on vahvistettu. Samalla on lakkau-

tettu alueella olevat vanhat oikeu-
det niitä tarkemmin yksilöimättä.

Toimituksessa ei ole yleensä 
käsitelty sellaisia tieoikeuksien 
perustamisia, jotka kohdistuvat uu-
siin tiealueisiin. Myöskään riitaisia 
tieoikeuskysymyksiä ei ole käsitelty 
vaan ohjattu maanomistajia ha-
kemaan näiden osalta normaalia 
yksityistietoimitusta.

ONGELMAT
Toimitusmenettelyssä olen ha-
vainnut useita sellaisia toimia, 
jotka ovat mielestäni voimassa 
olevan lainsäädännön vastaisia. 
Muun muassa toimitusaluetta ja 
toimituksessa tehtyjä päätöksiä on 
toimituksen lopettamisen jälkeen 
muutettu asianosaisia kuulemat-
ta. Muutoksista ei aina ole edes 
ilmoitettu asianosaisille. Jos kyse 
olisi ainoastaan kiinteistörekiste-
rissä olevan virheen tai puutteen 
korjaamisesta, mainittu menettely 
olisi kiinteistörekisterilain 8 §:n 
perusteella oikein ja ymmärrettävä. 
Alueellinen tietoimitus on kuiten-
kin yksiselitteisesti maanmittaus-
toimitus, jossa toimitusinsinöörin 
ei ole mahdollista oikaista tai muut-
taa jälkikäteen päätöksiä, joista 
toimituskokouksessa on päätetty.

Ehkä kaikkein suurin havaitse-
mani ongelma on arkistotutkimus-
ten puutteellisuus tai suoranainen 
virheellisyys. Kaikkia vanhoja 
oikeuksia ei ole selvitetty tai sel-
vittely on kohdistunut vain niihin 
teihin, joiden osalta tieoikeuden 
tarve on maanomistajien taholta 
nostettu esille. Seurauksena edellä 
mainitusta on vanha tieoikeus esi-

merkiksi lakanneeseen yhteiseen 
tiehen saattanut tulla lakkautetuksi 
vaikka oikeus edelleen on ollut voi-
massa ja saattaa olla tarpeellinen. 
Toimituksessa on saattanut tulla 
perustetuksi myös kokonaan uusia 
oikeuksia ilman asianmukaista 
edellytys- ja korvauskäsittelyä.

Kysynkin, miten tieoikeuden 
lakkauttamispäätös on otettava 
huomioon, kun myöhemmin ha-
vaitaan, että vanha oikeus on lak-
kautettu pelkällä yleismaininnalla 
ilmiselvästä tarpeesta huolimatta? 
Ja miten vastata asianosaiselle, 
jonka alueelle on tullut perustet-
tua uusi tieoikeus asianmukaisia 
perustamisedellytyksiä ja korva-
uskäsittelyä suorittamatta? Miten 
suhtaudutaan myöhemmin tien 
siirtohakemukseen, missä tieoi-
keuden siirtämisen perusedellytys 
on olosuhteiden muuttuminen. 
Mitä ajankohtaa tuolloin pidetään 
ajankohtana, johon muutosta 
verrataan?

Suurena vaarana on, että 
kiinteistörekisteri ei lopulta nyt 
tehtävien alueellisten yksityistie-
toimitusten seurauksena parane-
kaan tavoitteiden mukaisesti vaan 
kiinteistörekisterissä oleviin tieoi-
keusmerkintöihin jää edelleenkin 
epävarmuutta.

YHTEENVETO
Yhtä mieltä olemme varmasti 
siitä, että tarvetta kiinteistörekis-
terin parantamiselle erityisesti 
kiinteistöihin kohdistuvien tieoi-
keuksien osalta on olemassa. Näin 
erityisesti Länsi-Suomessa, missä 
rekisterimerkinnät ovat hyvinkin 

puutteelliset ja niiden selvittämi-
nen toisinaan hyvinkin hankalaa 
ja työlästä.

Yhtä mieltä ollaan varmasti 
myös siitä, että laajan alueen yksi-
tyistieoikeuksia ei ole toimituksessa 
mahdollista selvittää aina yhtä 
perusteellisesti kuin yksittäisen 
kiinteistön kohdalla tehtävässä 
yksityistietoimituksessa. Lainsää-
däntöä toimitusmenettelyn osalta 
olisi siten tarvetta kehittää, mikä 
asia olisi hyvää ottaa esille yksityis-
tielakia parhaillaan uudistettaessa.

Yleinen etu ei vaadi kaikkien 
mahdollisten tieoikeuskysymysten 
ratkaisemista. Toimitusmenettelyn 
on kuitenkin oltava sellainen, että 
kiinteistölle kuuluvien oikeuksia 
ei perusteta tai poisteta ilman 
asianosaisten kuulemista tai myö-
tävaikutusta.

Pidän välttämättömänä, että 
valtion kustannuksella suoritetta-
vassa alueellisessa yksityistietoimi-
tuksessa tulee alueen laajuudesta 
riippumatta selvittää kaikkiin alu-
eella oleviin kiinteistöjen tai kiin-
teistökokonaisuuksien kohdistuvat 
vanhat tieoikeudet. Jos oikeutta ei 
ole eikä asiasta sovita tai oikeuden 
olemassaolo on kiistanalainen, 
asia tulee siirtää asianosaisten 
hakemuksesta tehtävään yksityis-
tietoimitukseen. Epäselvää tieoike-
utta ei saa todeta yleismerkinnällä 
lakkautetuksi vaan kiinteistö on 
jätettävä eli rajattava toimituksen 
ulkopuolelle.

Myönnän, että alueellinen 
tietoimitus ei ole helppo ja yk-
sinkertainen toimitus vaan vaatii 
toimitusinsinööriltä vankkaa am-
mattitaitoa niin historian tunte-
muksessa kuin myöskin arkiston 
käsittelyssä ja toimitusprosessin 
läpiviennissä. Toimitusinsinöörien 
perehdyttämiselle ja kouluttami-
selle on varmasti tarvetta. Yleisesti 
toimitusten laatu on havaintojeni 
mukaan parantunut ja siitä suuri 
kiitos niin toimitusinsinööreille 
kuin maanmittaustoimituksen laa-
dusta vastuussa oleville henkilöille.

Alueellista tietoimitusta koskeva lainkohta 
lisättiin yksityistielakiin vuoden 2001 alussa. 

Alkuaikoina kyseisiä toimituksia ei paljoakaan 
tehty. Viime aikoina toimituksia on kuitenkin 
ryhdytty ainakin Lounais-Suomessa suoritta-

maan laajemmin. Toimitukset ovat lähes poik-
keuksetta tulleet vireille Maanmittauslaitoksen 

omasta määräyksestä ja toimitukset on tehty 
kokonaan valtion kustannuksella.
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