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Yksityisteiden tienkäytön pelisäännöt

TIENKÄYTÖN LUVANVARAISUUS JA MAKSULLISUUS
YLEISET PERIAATTEET
Yksityisteiden satunnainen käyttäminen moottoriajoneuvolla on yleensä sallittua, jos mitään kielto- tai rajoitusliikennemerkkiä ei ole. Erityyppisten ajoneuvojen käytöstä ja erilaisten kuljetusten hoitamisesta yksityisteillä on tässä julkaisussa tarkempia pelisääntöjä.
Jokamiehenoikeudella tapahtuvaa yksityistien käyttöä (jalankulku, pyöräily,
hiihtäminen, ratsastus) ei yleensä saa kieltää eikä liikennemerkein yksityisteillä
edes rajoittaa. Toki liikenneturvallisuussyyt saattavat mahdollistaa jokamiehenoikeudenkin rajoittamisen.
Yksityistielain 80 §:n mukaan ei-tieosakas tarvitsee yksityistien käyttämiseen
tieosakkaiden tai tiekunnan luvan
• muun kuin tieosakkaan hyväksi tapahtuviin tilapäisiin kuljetuksiin
• järjestettyyn toimintaan, joka selvästi lisää tien kunnossapitokustannuksia
Järjestettyyn toimintaan (erilaiset tapahtumat, kilpailut, ammattimainen toiminta, esim. ratsastustallit, jne) tarvitaan siis lupa, vaikka kysymyksessä olisikin jokamiehenoikeuteen rinnastettava tienkäyttö (esim. pyöräilytapahtuma,
vaellusratsastus, jne). Luvan edellytyksenä on tien kunnossapitokustannusten
lisääntyminen eli jonkin kunnossapitotyön (lanaus, puhtaanapito, auraus, hiekoitus, tms) lisätarve.
Tiekunnallisella tiellä luvan tilapäiseen tienkäyttöön antaa toimitsijamies tai
hoitokunta. Säännölliseen tienkäyttöön luvan antaa tiekunnan kokous. Järjestäytymättömällä tiellä luvan tilapäiseen tienkäyttöön antaa tieosakas. Säännölliseen tienkäyttöön tarvitaan kaikkien tieosakkaitten lupa.
Lupaa ei siis ole pakko myöntää, vaan tietynlaiset kuljetukset tai muu tienkäyttö voidaan ei-tieosakkailta myös kieltää. Tiekunnan valtiolta tai kunnalta
saamat avustukset saattavat kuitenkin estää tällaisen tilapäisen tienkäytön
kieltämisen tai rajoittamisen.
Kaikissa tapauksissa tien käyttämisestä voidaan periä yksityistielain 26 §:n
mukainen käyttömaksu kuljetuksen tai toiminnan järjestäjältä.
Käyttömaksun on lain mukaan oltava kohtuullinen ja oikeassa suhteessa tieosakkaiden vastaavanlaisista kuljetuksista maksamiin tiemaksuihin. Maksua
voidaan nostaa, jos kuljetuksesta on syytä olettaa aiheutuvan erityinen kunnossapitokustannusten lisääntyminen.
Luvan saaneen on ennen tienkäyttöä tai välittömästi kuljetuksen tai muun käytön päätyttyä annettava luvanantajalle selvitys kuljetetun tavaran määrästä,
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kuljetustavasta ja -ajasta tai tien muusta käytöstä. Ellei tällaista selvitystä
saada, voidaan maksu määrätä arvion perusteella.
Jollei käyttömaksuasiasta pystytä toimitsijamiehen tai hoitokunnan kanssa sopimaan, määrätään maksu jälkeenpäin tiekunnan kokouksessa. Maksu sisällytetään silloin tiekunnan maksuunpanoluetteloon. Tiekunnan kokouksen määräämästä maksusta on mahdollisuus valittaa kunnan tielautakunnalle.
Käyttömaksujen suuruudesta ja määrittämistavoista on esimerkkejä Suomen
Tieyhdistyksen Tiekunta ja tieosakas –kirjassa ja maanmittauslaitoksen julkaisussa Käsikirja yksityisteiden tienpidon osittelusta.
Tien vaurioittaminen saattaa käyttömaksun lisäksi tuoda vielä korvausvelvollisuuden tien kuntoonpanon kustannuksista. Jos korvauksesta ei päästä sopimukseen, ratkaisee asian kunnan tielautakunta. Jos syyllisyyskysymyskin on
epäselvä, on asia ratkaistava käräjäoikeudessa.
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KUNNAT YKSITYISTEIDEN KÄYTTÄJINÄ
Kunnat ovat useassa tiekunnassa tieosakkaina kiinteistöomistuksensa kautta.
Kunnalla voi olla tienvarressa tai sen vaikutuspiirissä metsää, peltoa, koulu,
uimaranta, venevalkama, tms. Kunnalle vahvistetaan tällöin tieyksiköt aivan
samoin perustein kuin muillekin tieosakkaille.
Kunnan toiminnoista ja päätöksistä aiheutuu muunkinlaista liikennettä yksityisteillä. Kunta järjestää koulukuljetuksia, kotipalvelua, kotisairaanhoitoa, jne.
Kaikki tällainen liikenne otetaan huomioon ao. kiinteistöjen tieyksiköissä. Kunnalle ei tieyksiköitä tule.
Kunnan edellyttämään reittiin saattaa kuulua tie, jota käytetään vain läpiajoon
esim. ajoreitin lyhentämiseksi. Ko. tien varrelta ei haeta ketään eikä käydä ketään palvelemassa. Tällaisessa tapauksessa kunnalle voidaan määrätä käyttömaksu.
Kunnallinen perhepäivähoito yksityistien varrella on yritystoimintaa, josta pääsääntöisesti määrätään tieyksiköt yrittäjälle. Hän saa vähentää nämä tiemaksut verotuksessaan. Eräässä tiedossa olevassa tapauksessa maaoikeus katsoi
kunnallisen perhepäivähoitajan olevan sellaisessa työsuhteessa kuntaan, että
tieyksiköt tai käyttömaksu olisi tullut määrätä kunnalle. Tästä tulkinnasta voidaan perustellusti olla eri mieltä.
Kunnille suositellaan, että ne ottaisivat koululais- ja muiden em. kuljetusten
käyttämät tiet huomioon kunnanavustuksissaan niin, että tiekunnilla olisi mahdollisuus riittävällä tavalla huolehtia teiden kunnossapidosta, mm. liukkaudentorjunnasta. Kunnan tulisi ottaa yksityistiet huomioon myös silloin, kun se
käyttää koululaiskuljetuksissa isoa bussia.
Kunta saattaa käyttää yksityisteitä ajotienä vaikkapa kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Kunnan on saatava tienkäyttöön tiekunnan lupa ja maksettava tiekunnan määräämä käyttömaksu.
Kunnallinen vesijohto tai viemäri saatetaan sijoittaa yksityistien tiealueelle.
Johdon sijoittamiseen kunnalla voi olla oikeus suoraan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla. Kunta kuitenkin neuvottelee tällaisessa tapauksessa asiasta
myös tiekunnan kanssa.
Kunta saattaa toiminnallaan ohjata liikennettä yksityistielle muutoinkin. Kunta
voi laatia ja opastaa erilaisia ulkoilureittejä, joiden osana on yksityisteitäkin.
Kunta luonnollisesti neuvottelee asiasta tiekunnan kanssa. Kunta myös ottaa
asian huomioon kunnanavustuksissa, jos reitti edellyttää tiekunnalta erityistä
lisäpanostusta kunnossapitoon tai vaikkapa varoitusmerkkien lisäämistä.
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VIRANOMAISLIIKENNE
Tiehallinnon, Tieliikelaitoksen, VR Rata Oy:n ja vastaavien liikenneorganisaatioiden tienkäyttöä käsitellään jäljempänä maa-aineskuljetuksiin ja rakentamiseen liittyvien kuljetusten yhteydessä. Kunnan eri toimintoihin liittyvää tienkäyttöä on selvitetty jo edellä.
Muita yleisesti yksityisteitä käyttäviä valtion ja kuntien organisaatioita ovat
puolustusvoimat, rajavartiolaitos, poliisi ja pelastuslaitos. Yhteistä näille organisaatioille on, että niillä on tehtävissään lakiin perustuva oikeus käyttää toisen
omistamaa aluetta - myös yksityisteitä.
Nämä organisaatiot ovat yksityisteiden tieosakkaina silloin, kun tieosakkuuden
tunnusmerkit täyttyvät eli esimerkiksi silloin, kun ne omistavat kiinteistön tien
vaikutusalueella. Organisaatiot maksavat käyttömaksua niille yksityisteille, joita ne säännöllisesti käyttävät. Satunnaisessa työtehtävässä yksityistien käytöstä ei makseta eikä peritä maksuja, kaikki vahingot sen sijaan korvataan.
Puolustusvoimien sotaharjoituksista laaditaan suunnitelmat yhteistyössä
maanomistajien ja tiekuntien kanssa. Puolustusvoimilla on lain perusteella oikeus yksityisten maiden käyttöön, mutta sanelemalla asiaa ei koskaan hoideta.
Puolustusvoimat on myös hyvän korjaajan ja korvaajan maineessa. Jos tie
vaikkapa panssarivaunujen tai muutoin raskaiden ajoneuvojen alla rikkoutuu,
se kyllä laitetaan kuntoon.
Raskaalla kalustolla liikkuu myös pelastuslaitos. Tulipalon tai onnettomuuden
sattuessa on kiire. Yhteisiin pelisääntöihin kuuluu, että tienpitäjäkin helpottaa
tätä kiirettä omilla toimillaan. Yleisimmin toivotaan erityisesti tien päälle ulottuvien oksien karsimista ja tiealueella kasvavien puiden poistamista. Nämä tiekunnan ja tieosakkaiden toimet helpottavat kaikkea muutakin liikennettä ja
parantavat samalla liikenneturvallisuutta.
Yksityisteille voidaan esimerkiksi maantiellä sattuneen onnettomuuden takia
joutua ohjaamaan kiertotieliikennettä. Myös tällaisessa tapauksessa mahdolliset tielle aiheutuneet vauriot ja vahingot korvataan vahingonkorvauslain mukaisesti.
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MAA-AINESKULJETUKSET JA RAKENTAMISHANKKEET
Itsestään selvää on, että yksityistien kunnossapito- tai rakentamisurakoitsija
saa käyttää urakoimaansa tietä ilman lupia tai maksuja. Urakoitsija ei saa tietä
tietenkään tahallisesti tai tuottamuksellisesti esim. kelirikkoaikana vaurioittaa.
Mutta kun yksityistietä käytetään työmaatienä ja/tai läpiajoon, tarvitaankin jo
sopimuksia, lupia ja käyttömaksuja. Isommissa maantie- ja rautatieurakoissa
yksityisteiden käyttämisestä työmaateinä ja myös maksettavista korvauksista
on yleensä sovittu jo suunnitelmissa ja toimituksissa.
Pienemmissä tie- ja rataurakoissa, kunnallisteknisissä urakoissa ja muutoinkin
rakentamiseen liittyvissä maa-aines- ja muissa kuljetuksissa yksityisteiden
käytöstä sovitaan tapauskohtaisesti. Sama koskee yksityistien käyttämistä
vaikkapa ratojen tai vastaavien huoltoliikenteessä.
Tieosakkaana voi olla maankaatopaikka, kompostilaitos, tms. Tiekunta ei voi
tieosakkaan liikennettä estää tai rajoittaa. Laitoksen liikenteestä voidaan kuitenkin tehdä sopimus tiekunnan ja laitoksen ylläpitäjän välillä. Yhteisen sopimuksen tarkoitus on vähentää laitoksen liikenteestä aiheutuvia haittoja ja samalla turvata laitoksen tehokas toiminta.
Rakentamiseen ja maa-aineskuljetuksiin liittyvistä kuljetuksista tehtävään sopimukseen voidaan soveltaa tämän vihkosen liitteenä olevaa sopimusmallia.
Tieosakkaiden omissa rakentamishankkeissa voidaan soveltaa yksityistielain 23
§:n 4 momentin säännöstä, jonka mukaan tieosakkaan huomattavasta (rakentamisaikaisesta) lisäliikenteestä voidaan periä lisäkäyttömaksu. Käyttömaksua
ei tällaisessa tapauksessa tietenkään määrätä kuljetusyrityksille.
Kaikissa rakentamiseen liittyvissä kuljetuksissa on noudatettava hoitokunnan
tai toimitsijamiehen määräyksiä ja ohjeita. Yksityistielain 67 §:n mukaan hoitokunnan oikeus ja velvollisuus on kieltää tai rajoittaa tien kuntoa vaarantava
käyttö. Käytännössä tämä useimmiten tapahtuu kelirikko- ja painorajoitusmerkein. Niitä on myös tieosakkaiden noudatettava. Rakentamiseen liittyvät kuljetukset on syytä suunnitella ja ajoittaa kelirikkoajan ulkopuolelle.
Tien kuntoonpanon joutuu rikkoja vaadittaessa eli yleensä aina korvaamaan.
Jos rikkominen on tahallista tai johtuu törkeästä huolimattomuudesta, voi seurauksena olla myös sakkorangaistus.
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PUUTAVARANAJO
Suurin osa puukaupasta tehdään nykyään pystykauppana. Pystykaupassa
myyjä luovuttaa metsänhakkuusopimuksella ostajalle oikeuden kaataa ja kuljettaa metsästä pois sovitut puut.
Ostajalla on oikeus korvauksetta käyttää puiden kuljettamiseen myyjän teitä ja
maa-alueita sekä niitä yksityisteitä, joiden osakkaana myyjä on. Myyjähän on
tieosakkaana tiemaksuissaan jo etukäteen maksanut puutavaran kuljetuksen.
Puun ostaja suunnittelee hakkuukoneiden ja puutavaran kuljetukset parhaaksi
katsomallaan tavalla. Kuljetusreittiin saattaa kuulua muitakin kuin sopimuksessa mainittuja teitä. On luonnollista, että käyttömaksut tällaisten teiden käyttämisestä maksaa ostaja.
Puutavaraa on aina kuljetettava siten, että kuljetuksesta aiheutuva haitta jää
mahdollisimman vähäiseksi. Kuljetuksesta kelirikon aikana on sovittava myyjän tai tienpitäjän kanssa erikseen. Hoitokunnat ja toimitsijamiehet tai tieosakkaat voivat kieltää tienkäytön kelirikon aikana. Painorajoitus- ym. merkkejä on
tietysti noudatettava. Samoin voidaan kieltää tietä kohtuuttomasti vaurioittava
telaketjukoneiden ajaminen tiellä.
Korjuun ja kuljetuksen yhteydessä mahdollisesti vaurioituneet tiet, polut, ojat
yms. alueet korjataan aina ostajan toimesta entiselleen, ellei sopimuksessa
jostain syystä toisin ole sovittu.
Tielle tulee puutavaran tai hakkuutähteiden kuormauksen tai haketuksen yhteydessä roskaa. Roskaaja on jo lain mukaan velvollinen siivoamaan jälkensä.
Usein vain siivoaminen jää tiekunnan tehtäväksi. Mahdollisille kustannuksille
on vaikea löytää maksajaa.
Metsä- ja puutavarayhtiöiden tulisi vastata koko korjuu- ja kuljetusketjustaan
niin, ettei teille ja tiekunnille aiheuteta ylimääräisiä vahinkoja ja kustannuksia.
Tätähän edellyttävät varmaan jo yritysten laatu- ja ympäristösertifikaatitkin.
Joskus tiekunta määrää normaaliin verrattuna moninkertaisen käyttömaksun
puutavaranajosta, kun kuljetuksia ei tielle haluta, mutta tiedetään, ettei niitä
avustuksien takia voida kieltää. Tällainen menettely on tietysti yksityistielain
vastaista. Maksun kohtuullisuuden varmistaa viime kädessä valitusviranomainen eli ensiasteena kunnan tielautakunta.

Esko Hämäläinen
Suomen Tieyhdistys 2008

8

Yksityisteiden tienkäytön pelisäännöt

JAKELULIIKENTEET JA LINJALIIKENNE
Yleisimmin yksityistiellä jakeluliikenteessä liikkuu Posti. Lehtien ja kirjepostin
jakajat liikkuvat tienvarren tieosakkaiden asialla. Liikenne otetaan huomioon
kiinteistöjen tieyksiköissä. Postille tai muillekaan lehdenjakajille ei tietenkään
määrätä mitään maksuja.
Poikkeuksen edelliseen muodostavat asumattomat tiet, joita käytetään pelkästään läpikulkuun. Tällöin jakelufirmoille voidaan tarvittaessa määrätä käyttömaksu. Ja poikkeuksen poikkeus: jos tämä asumaton tiekin kuuluu samaan
tiekuntaan, jonka varren kiinteistöille postia ajetaan, ei käyttömaksua peritä.
Tässä yhteydessä kannattaa mainita, että yksityisteidenkin varrella postilaatikoiden sijoittaminen tapahtuu postipalvelulain ja Viestintäviraston ohjeiden perusteella. Jos asianosaiset eivät sovi postilaatikkojen sijoittamisesta, siitä määrää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Tiekunta ei voi asiasta päättää.
Samalla tavoin tietä voi säännöllisesti käyttää meijerin maitoauto. Jos tienvarressa on maidontuottajia, maksavat he maitoauton liikenteen tieyksiköissään.
Ja jälleen, jos maitoauto vain oikaisee jonkin tien kautta, voidaan siitä määrätä
käyttömaksu.
Periaatteessa tällaisessa oikaisutapauksessa meijeri voitaisiin sen niin halutessa ottaa elinkeinonharjoittajana tieosakkaaksi. Tällöin käyttömaksun asemesta
tietysti perittäisiin tieyksiköiden mukainen tiemaksu.
Kaikki muukin tieosakkaiden kiinteistöille tapahtuva jakeluliikenne on tieosakkaiden liikennettä. Se joko sisältyy tieyksiköihin tai siitä määrätään lisäkäyttömaksu tieosakkaalle. Kuljetusyritykselle käyttömaksuja ei määrätä.
Yksityistiellä - varsinkin taajamissa ja niiden reuna-alueilla - saattaa liikkua
lääninhallituksen tai kunnan myöntämällä luvalla linjaliikenteen bussi (tai taksi). Lupaviranomainen vahvistaa luvan myöntäessään myös liikenteen reitin.
Bussi- tai taksiyrityksen tulisi lupaa hakiessaan kuulla tiekuntaa. Viimeistään
kunnan tulisi lupahakemuksesta lääninhallitukselle lausuntoa antaessaan olla
yhteydessä tiekuntaan.
Jos linjaliikenne palvelee tienvarren kiinteistöjä ei siitä yleensä määrätä liikennöitsijälle mitään käyttömaksuja. Periaatteessa tällaisissa tapauksissa yritys
voitaisiin jopa ottaa elinkeinonharjoittajana tieosakkaaksi. Näin varmastikin
käy, jos esimerkiksi asumatonta tietä käytetään vain oikotienä.
Edellä mainittu tieosakkuus- tai käyttömaksumahdollisuus ei koske kunnan järjestämiä koululais- ym. kuljetuksia, joita on jo käsitelty aiemmassa luvussa.
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VOIMALINJAT
Fingrid Oyj on valtakunnallinen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa Suomen päävoimansiirtoverkosta. Fingridin vastuulla olevaan kantaverkkoon kuuluvat vähintään 110 kV voimajohdot ja sähköasemat.
Tämän kantaverkon ylläpidossa käytetään runsaasti myös yksityisteitä. Monen
tien päässä tai varressa näkyy mustatekstisiä keltaisia lappuja, jotka osoittavat, mitä pylväitä tien kautta huolletaan.
Fingrid maksaa jokaiselle tielle kerralla kymmenen vuoden käyttömaksun käytettyä tiekilometriä kohden. Käyttömaksu kattaa voimajohdon normaalista
kunnossapidosta aiheutuvan tien käytön.
Yksityistiet luokitellaan voimajohdon kunnossapidon ja käyttömaksujen kannalta neljään ryhmään:
Satunnaisesti käytetyt aputiet
Säännöllisesti käytetyt tavanomaiset huoltotiet
Säännöllisesti käytetyt merkittävät
huoltotiet
Merkittävät runkotiet

..
1-4 pylvästä

12 €/ km/10v
24 €/ km/10v

5-8 pylvästä

32 €/ km/10v

yli 8 pylvästä

40 €/ km/10v

Jokaisen tien käytöstä maksetaan käyttömaksulaskelmasta riippumatta vähintään 20 €/10v.
Jokaisen käytettävän tien osalta tehdään käyttömaksu- ja maksutapasopimus.
Käyttömaksu maksetaan tiekunnan tai järjestäytymättömän tien ilmoittamalle
tilille. Sopimustien ja oman tien osalta maksu maksetaan maanomistajan ilmoittamalle tilille.
Sopimuksia on tehty vuodesta 2000 alkaen. Käyttömaksua on maksettu lähes
7000 tielle.
Suurempien perusparannustöiden aiheuttama tierasitus korvataan erikseen.
Myös tielle aiheutuneet vauriot korvataan erikseen tai tie pannaan vähintään
entiseen kuntoon.

Hyvä tietää:
Sähkölaitoksen voimalinjaa ei pidetä yksityisistä teistä annetun lain 2 §:n 1
momentissa tarkoitettuna laitoksena. KKO 144/1989
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PYLVÄÄT, JOHDOT JA KAAPELIT
Useimmissa tapauksissa yksityistien varressa kulkevat puhelin- ja sähkölinjat
palvelevat tieosakkaiden kiinteistöjä. Niiden huoltoliikenteen katsotaan kuuluvan kiinteistöjen aiheuttamaan liikenteeseen ja se sisältyy kiinteistöjen tieyksiköihin. Verkkojen isompien perusparannus- tai rakentamishankkeiden aiheuttamasta liikenteestä sovitaan tienpitäjän kanssa tapauskohtaisesti.
Hyvää maatalous- ja metsämaata pyritään aivan perustellusti säästämään sijoittamalla pylväät, johdot, maakaapelit ja muut laitteet teiden varteen. Puhelin- ja sähköyhtiöiden toivotaan yhdessä tiekuntien ja tieosakkaiden kanssa
etsivän ja löytävän myös tienpidon kannalta kestäviä ratkaisuja:









verkkojen suunnitteluvaiheessa otetaan yhteys myös tiekuntaan; yhteystiedot löytyvät maanomistajalta, kunnasta tai maanmittaustoimistolta
varmistetaan tiealueen rajat ja mahdolliset tien perusparannussuunnitelmat
pidetään tarvittaessa maastokatselmus ja tehdään kirjallinen sopimus
maakaapelien sijoittaminen tiealueelle - ojaluiskaan, ojan pohjalle, tierunkoon - edellyttää aina tiekunnan suostumuksen
pylväät sijoitetaan ojien kunnostuksen sekä niiton ja raivauksen helpottamiseksi riittävän kauas sivuojan ulkoreunasta (0,5-1 m)
ilmajohtojen tienylitykset minimoidaan ja vapaa alikulkukorkeus pidetään
riittävänä mm. sorastuksen ja hiekoituksen takia (sähköjohdot 6,5 m korkeuteen)
pylväiden määrä minimoidaan sijoittamalla puhelin- ja sähköjohdot mahdollisuuksien mukaan samoihin pylväisiin

Tienpitäjä on lähtökohtaisesti vastuussa tienpitotöistä aiheutuvista verkkojen
vahingoista. Ilman tienpitäjän suostumusta tiealueelle sijoitettujen ja merkitsemättömien maakaapeleiden vaurioissa tienpitäjän vastuu ei kuitenkaan ole
yhtä selvä. Tienpitäjä ei myöskään välttämättä vastaa normaalien tienpitotöiden aiheuttamista vaurioista, jos maakaapelit on sijoitettu ohjeiden vastaisesti,
esim. liian matalalle.
Pylväiden, johtojen ja kaapeleiden siirtotilanteissa kustannukset neuvotellaan
tapauskohtaisesti ottamalla huomioon alkuperäiset sijoitussopimukset ja siirrosta osapuolille tulevat hyödyt. Lähtökohta on, että tienpitosyistä - esim. tien
siirtäminen tai leventäminen, uuden ojan kaivaminen, uuden rummun tekeminen - aiheutuvat siirrot ainakin pääosin maksaa tienpitäjä.
Mastoilla tarkoitetaan tässä erilaisten antennilaitteiden sijoittamispaikkoja. Näitä ovat mm. radio- ja tv-toiminnan, matkapuhelinverkkojen ja kiinteän puhelinverkon antennit sekä erillis- ja suljettujen verkkojen antennit.
Maston ylläpitäjä tekee yleensä sijoituspaikasta määräaikaisen vuokrasopimuksen maanomistajan kanssa. Joissain tapauksissa mastoa varten saatetaan osEsko Hämäläinen
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taa maa-alue. Tieoikeuden tai tienkäyttöoikeuden ylläpitäjä saa lohkomistoimituksessa ja/tai tiekunnan päätöksellä.
Mastoa voidaan pitää yksityistielain 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuna laitoksena. Tämä tarkoittaa, että maston ylläpitäjä voidaan ottaa tieosakkaaksi ja
määrätä sille tieyksiköt.
Maston ylläpitäjä on voinut vuokrata mastosta antennipaikkoja muillekin yrityksille. Tieyksiköinnissä otetaan huomioon maston aiheuttama kokonaisliikenne. Kaikki tieyksiköt määrätään maston ylläpitäjälle.
Mastojen huoltoliikenne on vähäistä. Tiekunta ei voi yrittää määrätä maston
ylläpitäjälle kohtuutonta käyttömaksua vaikkapa sillä perusteella, että kysymyksessä on suuri yritys ja tärkeä masto. Vastaavasti maston ylläpitäjä ei voi
vaatia vapaata tienkäyttöoikeutta maston merkityksen perusteella. Tien käyttö
ratkaisee.
Tiekunta voi tehdä ylläpitäjän kanssa sopimuksen käyttömaksun maksamisesta
esim. 10 vuoden jaksoissa. Sopimuksessa on syytä sopia myös maston rakentamisaikaisen liikenteen sekä maston uusimisen tai suurempien peruskorjausten aiheuttamien kuljetusten korvaamisesta käyttömaksulla yksityistielain 23
§:n 4 momentin mukaisesti.
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HEVOSLIIKENNE
Suomessa on 60000 hevosta ja ponia. Yksityisteilläkin niitä liikkuu todella paljon. Ratsastustallit käyttävät yksityisteitä reittiensä osana, yksittäisillä tieosakkailla on omia ratsuja, ravihevosia harjoitetaan myös yksityisteillä, jne.
Tiekunta yleensä varoittaa muita tienkäyttäjiä hevosliikenteestä Muu vaara merkillä ja lisäkilvellä, jos tietä yleisesti käytetään hevosliikenteeseen. Ajoneuvon kuljettajan on muutoinkin tiellä olevaa hevosta lähestyttäessä noudatettava erityistä varovaisuutta.
Luonnollisesti myös ratsastajan ja hevosajoneuvon kuljettajan on oltava varovainen ja otettava huomioon muut tiellä liikkujat.
Hevonen ja kärry (tai reki) ovat hevosajoneuvo. Liikkumisessa on noudatettava kaikkia tieliikennelain ajoneuvoa koskevia säännöksiä. Ratsastajakaan ei ole
jalankulkija, vaan ratsastajankin on soveltuvin osin noudatettava ajoneuvon
kuljettajaa koskevia säännöksiä.
Ratsastus vahinkoa, haittaa tai häiriötä tuottamatta kuuluu jokamiehenoikeuden piiriin. Ratsastamista yksityistiellä ei siten voida liikennemerkillä kieltää
ellei kieltoon ole jokin liikenneturvallisuussyy. Kieltoon ja liikennemerkkiin täytyy tällöinkin saada kunnan suostumus.
Sen sijaan järjestetty ratsastustallin toiminta yleensä kuitenkin aiheuttaa sellaista haittaa, että se edellyttää tiekunnan luvan ja mahdollisesti velvollisuuden
osallistua tienpidon kustannuksiin. Tienkäyttö ja haitat voidaan korvata myös
työsuorituksella vaikkapa lanaamalla tie.
Satunnaiseenkin tienkäyttöön, esim. vaellusratsastuksessa on syytä etukäteen
pyytää tiekunnan lupa.
Ravitallien osalta tilanne on hieman toinen. Tiekunta voi suoraan yksityistielain
perusteella tarvittaessa kieltää tienkäytön ulkopuolisilta hevosajoneuvoilta. Ravitalli voi tällaisen kiellon saatuaan anoa tienkäyttöoikeutta kunnan tielautakunnalta.
Tieosakkaan tienkäyttöä - ratsastusta tai ravivalmennusta - tiekunta ei voi
kieltää. Hevosliikenne otetaan luonnollisesti huomioon tieyksiköinnissä.
Tieyksiköitä tai käyttömaksua määrättäessä otetaan huomioon hevosten käytön määrä ja laatu sekä käytettävä tiepituus. Myös kaikki muu hevosista välillisesti aiheutuva ajoneuvoliikenne (rehukuljetukset, hevoskuljetukset, asiakasliikenne, huoltoliikenne, tms.) arvioidaan erikseen.
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METSÄSTYS, KALASTUS JA MUU LUONNON MONINAISKÄYTTÖ
Maanomistajan ja hänen vieraittensa metsästysliikenne sisältyy yleensä metsästä tai maatilasta määrättäviin tieyksiköihin. Järjestetyt metsästysmatkat ja
niiden asiakasliikenne tai muutoin vilkas tienkäyttö toki otetaan huomioon
määräämällä lisätieyksiköitä erityisliikenteestä.
Mutta kun maanomistaja vuokraa metsästysoikeuden vaikkapa metsästysseuralle, muuttuu tilanne. Metsästysseurasta tulee uusi tieosakas tai tienkäyttäjä.
Näin siinäkin tapauksessa, että maanomistaja itse on seuran jäsen.
Eniten keskustelua yksityisteillä ovat aiheuttaneet ja varmaan myös jatkossa
aiheuttavat hirviporukat. Jos tällaisella metsästysseuralla tai -seurueella on pysyvä rakennus omalla tai toisen maalla, voidaan se ottaa tiekunnan tieosakkaaksi. Kokonaisliikenne arvioidaan ja sen perusteella vahvistetaan tieyksiköt.
Muussa tapauksessa voidaan harkita käyttömaksua.
Yleisimmin tiekunnat eivät tällaisille hirviporukoille mitään käyttömaksuja määrää. Mutta jos tienkäyttö on runsasta ja erityisen kuluttavaa, on laki tiekunnan
puolella. Käyttömaksun perusteet kyllä löytyvät yksityistielaista.
Muuhun metsästysliikenteeseen, ruokintapaikkojen hoitamiseen, tms. soveltuvat samat tieyksiköinnin ja käyttömaksujen pelisäännöt.
Metsästyslupia voidaan myös myydä maantieteellisesti hyvinkin laajalle alueelle, vaikkapa Lapin yhden kunnan alueelle. Näin tekee Metsähallitus. Tällaisessa
tilanteessa ei oikein voida katsoa, että Metsähallitus olisi toiminnan järjestäjä,
jolta yksittäisten metsästäjien tienkäyttö voitaisiin laskuttaa. Ja yksittäisen
metsästäjän liikenne taas puolestaan harvoin on niin säännöllistä ja vilkasta,
että siitä kannattaisi käyttömaksua ruveta määräämään.
Vesialueen omistajana olevalle osakaskunnalle (kalastuskunnalle) ei periaatteessa voida myöntää tieoikeutta elleivät yleiset tieoikeuden ja tieosakkuuden
edellytykset (esim. kiinteistönomistus) muutoin täyty. Tältä osin tosin tulkinnat
ja käytännöt vaihtelevat.
Tiekuntien osakkaina voi olla osakaskuntia kiinteistönomistajina, venevalkaman ylläpitäjinä tai muutoin säännöllisinä tienkäyttäjinä. Toinen vaihtoehto on,
että osakaskunnat maksavat tiekunnille käyttömaksua.
Osakaskunnan kalastuslupien myynti saattaa tapahtua jonkun tieosakkaan kotoa käsin. Luvanostajien liikenne on erityisliikennettä, joka otetaan huomioon
tieosakkaan tieyksiköitä lisäävänä tekijänä. Tieyksiköt voidaan tapauskohtaisesti määrätä myös osakaskunnalle.
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Maanomistajan ylläpitämät venevalkamat otetaan yleensä huomioon tieyksiköinnissä erityisliikenteenä. Tieyksiköt määrätään siis maanomistajalle. Usein
veneitä maanomistajien hiljaisella suostumuksella on pitkin rantoja siellä täällä
ilman varsinaisia venevalkamia. Tiekunta voi niin katsoessaan määrätä veneen
omistajille tienkäyttömaksun.
Onkiminen ja pilkkiminen ovat maksuttomia yleiskalastusoikeuksia eli jokamiehenoikeuksia. Onkimiehet ja pilkkijät käyttävät yleisesti yksityisteitä veden ääreen päästäkseen. Ongelmia syntyy yleensä enemmän villistä pysäköinnistä
kuin itse tienkäytöstä.
Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäyttää eikä pysäköidä sellaiseen
paikkaan eikä siten, että siitä aiheutuu vaaraa tai että liikenne tarpeettomasti
estyy tai häiriytyy.
Maastoliikennelain perusteella moottoriajoneuvon saa ilman maan omistajan
tai haltijan lupaa pysäköidä tien välittömään läheisyyteen maastoon, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä siitä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa.
Marjastus, sienestys ja muu vastaava metsien moninaiskäyttö ei monellakaan
tiellä ole ongelma itse tienkäytön takia. Toki parhailla kasvupaikoilla tai mielenkiintoisimmilla Natura-alueilla kulkijoita saattaa riittää niin, että sillä on jo
vaikutusta tienpidon kustannuksiin.
Sellaisilla luonnonsuojelu- ja vastaavilla alueilla, joille ohjataan tai sijaintinsa
ansiosta ohjautuu paljon kävijöitä, tämä asiakasliikenne yleensä otetaan huomioon alueen omistajan tieyksiköissä.
Jos toiminta on muulla järjestettyä esimerkiksi sillä tavoin, että poimijoita tai
muita osallistujia kuljetetaan tai ohjataan paikalle, voidaan mahdollinen käyttömaksu periä toiminnan järjestäjältä.
Ongelmia tältäkin osin syntyy useimmiten villistä ja säännöstenvastaisesta pysäköinnistä.
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RALLIT
Tieliikenneasetuksen mukaan nopeuskilpailuja henkilöautoille ja moottoripyörille saa järjestää vain suljetulla tiellä. Tien sulkemiseen tarvitaan lupa, jonka
myöntää asemakaavan mukaiselle liikenneväylälle kunnanhallitus. Muulle tielle
luvan myöntää kihlakunnan virasto, jos kilpailureitti on yhden kihlakunnan alueella. Laajemmalla alueella luvan myöntää se lääninhallitus, jonka alueella ajoreitti pääosin sijaitsee.
Lupaviranomaisen on ennen luvan myöntämistä kuultava tienpitäjää. Käytännössä luvan hakija eli rallin järjestäjä tekee tarvittavien yksityisteiden kanssa
tienkäyttösopimukset ja liittää ne lupahakemukseen.
Yksityisteillä kokemukset yhteistyöstä rallien järjestäjien kanssa ovat pääosin
myönteisiä. Tienkäyttömaksut maksetaan ja tiet pannaan rallin jälkeen sovittuun kuntoon. Poikkeuksiakin on, huonosti asiansa hoitava rallijärjestäjä pilaa
muidenkin maineen. Yleensä tällaista kohtelua kohdanneella pikataipaleella ei
enää sen jälkeen pitkään aikaan ajeta.
Rallin järjestäjän on lupaehtojen mukaan yleensä huolehdittava myös erikoiskokeilla tarvittavien pysäköintialueiden varaamisesta, liikenteen ohjaamisesta
ja pysäköinnin valvonnasta. Pysäköintiin käytettävien yksityisteiden edustajien
kanssa ei kuitenkaan aina muisteta asiasta sopia.

Hyvä tietää:
Lääninhallitus oli ennen ralliluvan myöntämistä kuullut yksityistien hoitokuntaa.
Lääninhallitus oli voinut ratkaista asian kuulematta hallintomenettelylain mukaisesti vielä erikseen tien varrella asuvia. KHO 91/1997.
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MOOTTORIKELKAT JA MÖNKIJÄT
Moottorikelkka on ajoneuvolain mukaan maastoajoneuvo, täsmällisen määritelmän mukaan telavetoinen moottorireki. Maastoajoneuvolla ei saa ajaa tiellä.
Niinpä hyvinkin yleinen ajelu moottorikelkalla yksityisteillä on lähes poikkeuksetta laitonta.
Tienkäyttö on sallittua tien tai sillan ylityksessä. Moottorikelkkareitin tai -uran
ylittäessä yksityistien voidaan soveltaa yksityistielain liittymää koskevia säännöksiä. Reitin tai uran ylläpitäjä on vastuussa liittymän kunnosta. Tiekunta voi
antaa liittymän paikasta ja kunnossapidosta määräyksiä ja ohjeita.
Asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä sanoo myös, että moottorikelkalla saa tilapäisesti ajaa tiellä, jos kuljetustehtävä tai maaston olosuhteet tekevät maastossa liikkumisen kohtuuttoman vaikeaksi. Turvallisempaan tien ylityspaikkaan
voi tiellä myös siirtyä.
Yleiseen liikenteeseen tarkoitettua aluetta, myös yksityistietä, saa käyttää siirryttäessä maastosta ”välittömässä läheisyydessä olevalle alueelle” polttoainetta tankkaamaan tai pysäköimään se taikka siirrettäessä maastoajoneuvo esimerkiksi kuljetuskärrystä maastoon.
Moottorikelkalla on käytettävä ensisijaisesti tien auraamatonta osaa.
On helppo arvata, että säännöksiin virheellisesti nojautuen kelkoilla ajetaan
pitkiä matkoja tiellä, tien pientareella lumivallin päällä tai ojassa. Säännökset
eivät kuitenkaan ole tarkoitettu huviajeluun tiellä eikä tilanteisiin, joissa maanomistajalta ei saada lupaa maastossa ajamiseen.
Maastoliikennelain mukaan moottorikelkalla saa ajaa metsätiellä lumipeitteen
aikana, jos tien pitäjä on sulkenut tien muiden moottorikäyttöisten ajoneuvojen liikenteeltä. Tällaiselle suljetulle metsätielle voidaan perustaa myös moottorikelkkailureitti. Tien käyttöön tarvitaan kuitenkin aina tienpitäjän lupa.
Mönkijää koskevat samat pelisäännöt kuitenkin sillä tärkeällä erotuksella, että
osa mönkijöistä voidaan rekisteröidä myös tiekäyttöön. Tiekäyttöön rekisteröidyn mönkijän tunnistaa tietysti rekisterikilvestä. Tällaisella mönkijällä saa
ajaa myös yksityistiellä.
Tiekunnan vastuuhenkilöt tai yksittäiset tieosakkaat eivät voi fyysisesti estää
laitonta tiellä ajamista. Asiasta on tehtävä ilmoitus poliisille.
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VAHINGOT JA VASTUUT
YLEISET PERIAATTEET
Tie on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa ja tieosakkaiden päättämässä
kunnossa. Yksityistietä eivät koske samat vaatimukset kuin katuja ja maanteitä. Yksityistiellä saattaa olla kelirikkoa ja talvella liukastakin.
Tieosakkaiden liikenteen ja kuljetusten täytyy riittävän hyvin sujua. Niistä
muodostuu tien tarkoitus. Ulkopuolisten liikennetarpeita ei samalla tavoin tarvitse ottaa huomioon. Yleisesti läpikulkuliikenteeseen käytettyä tietä täytyy
kuitenkin pitää turvallisessa kunnossa. Näin varsinkin, jos tien kunnossapitoon
saadaan kunnalta avustusta.
Tiekunta on vastuussa ulkopuolisille aiheutetuista vahingoista. Vahingonkorvausvelvollisuus edellyttää tuottamusta eli yleensä jonkin toimenpiteen laiminlyöntiä tai väärää toteutusta.
Tällaisia tapauksia voivat olla esim. tien auraaminen liian leveäksi ojan päälle,
pahojen maakivien poistamisen laiminlyönti, rikkoutuneiden rumpujen korjaamattomuus, kelirikosta varoittavien liikennemerkkien puute, jne.
Tie saattaa olla kunnan hoidossa. Tästä hoitosopimuksesta huolimatta tiekunta
on vastuuvelvollinen. Mutta jos kunta ei ole edellyttänyt tiekunnan toimintaa,
vaan on antanut sen nukahtaa, saattaa tienpitovastuukin olla siirtynyt kunnalle.
Kaikista yksityisteillä tapahtuneista vahingoista tiekunta ei kuitenkaan ole vastuussa. Myös tienkäyttäjältä - niin ulkopuoliselta kuin tieosakkaalta - vaaditaan
aina olosuhteiden edellyttämää varovaisuutta. Monet vahingot tapahtuvatkin
tienkäyttäjän omasta syystä. Tienkäyttäjän oma vakuutus saattaa korvata, jos
koheltaminen ei ole ollut törkeää. Tiekunta ei tällaisissa tapauksissa ole korvausvelvollinen.
Myös vahinkotapahtuman ennalta-arvaamattomuus, ”ylivoimainen tapahtuma”
merkitsee yleensä tiekunnan vapautumista korvausvastuusta.
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SOPIMUS YKSITYISTIEN KÄYTTÄMISESTÄ
SOPIJAPUOLET
Tiekunta tai järjestäytymätön tie tai tien/kiinteistönomistaja

Tienkäyttäjä

Yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö

Lähiosoite

Lähiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumerot

Puhelinnumerot

Sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite

SOPIMUKSEN SISÄLTÖ JA KORVAUSPERUSTEET
Tienkäytön kuvaus (tarvittaessa eri liite)

Tienkäytön kesto (toistaiseksi, määräaika, muu)
Käyttömaksu ja sen peruste
Käyttömaksun suoritustapa (maksu, työsuoritus, muu)
Erikseen lisäksi korvattavat kunnossapito- ja/tai perusparannustyöt ja niiden korvausperusteet, katselmukset ja valokuvaukset
ennen tienkäytön alkamista, vakuudet, ym (tarvittaessa eri liite)

Muut sopimusehdot, liikennemerkit, kohtauspaikat, kääntöpaikat, tienkäytön ajalliset rajoitukset, ym (tarvittaessa eri liite)

Tienpidosta vastaavalla on sopimuksesta huolimatta oikeus kieltää tai rajoittaa toistaiseksi tai määräajaksi tien kuntoa vaarantava käyttö esim. kelirikkoaikana. Kielto tai rajoitus ei oikeuta tienkäyttäjää mihinkään korvauksiin.
Sopimusta koskevat erimielisyydet, joista ei päästä neuvottelutulokseen, ratkaistaan tien sijaintipaikan käräjäoikeudessa.

ALLEKIRJOITUKSET
Tätä sopimusta on laadittu kaksi samansisältöistä kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle.
Paikka ja aika
Tiekunnan tai tien edustaja

Tiekunnan tai tien toinen edustaja

Tienkäyttäjä

Nimenselvennys

Nimenselvennys

Nimenselvennys
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