
YKSITYISTIELAKI

1 § Koskee kaikkia yksityisiä teitä, lukuun
ottamatta sellaisia teitä, joita ainoastaan
kiinteistön omistajalla on oikeus käyttää
(edellytetään pysyvää käyttöoikeutta).



6 §
· Tien pito käsittää tien tekemisen ja

kunnossapidon.
· Tien tekeminen

– uuden tien rakentaminen, tien siirtäminen,
levittäminen, perusparantaminen

· Tien kunnossapito
– tien pitäminen käyttötarkoitusta vastaavassa

kunnossa (mukaan lukien talviauraus)



7 §
· Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa,
   kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty

edellyttävät.
· Tieosakkaalle ei saa aiheutua

kohtuuttomia kustannuksia.
· Jos tieosakas vaatii korkeampaa tasoa, on

hänen maksettava kustannukset.



Tieoikeus

· Tieoikeus on annettava, mikäli se on tärkeä
   kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten

eikä siitä aiheudu millekään kiinteistöille
kohtuutonta haittaa (8 §).

· Ennestään olevaan tiehen tieoikeuden voi antaa
myös tiekunta (9 §).

· Tieoikeus voidaan poistaa, mikäli siitä aiheutuu
kohtuutonta haittaa ja samalla voidaan antaa uusi
tieoikeus (9 a §)
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Oikeus käyttää tietä (10 §)
· myönnetään sille, joka luvallisesti

harjoittaa liikennettä tai muuta elinkeinoa
· tie on tärkeä hänen elinkeinonsa

harjoittamista varten



13 §
· voidaan määrätä käyttöoikeus alueeseen

– puutavaran varastointia varten
– autopaikkaa varten
– venepaikkaa varten



17 §
· Tieoikeuteen sisältyy oikeus puiden,

pensaiden ja muiden tienpitoa haittaavien
luontoesteiden poistamiseen sekä alueelle
ulottuvien oksien karsimiseen



21§
· Mikäli tieoikeus perustuu vain sopimuk-

seen, sitoo sopimus ainoastaan niitä, jotka
ovat sen tehneet tai hyväksyneet taikka
ovat näiden perillisiä.



Tienpitovelvollisuus (22 §)

· Jokainen, joka on saanut oikeuden tiehen,
on velvollinen osallistumaan
tienpitokustannuksiin.

· Mikäli tieosakas osoittaa toisen
kulkuyhteyden ja ilmoittaa luopuvansa tien
käyttämisestä, ei häntä voida velvoittaa
osallistumaan tienpitoon.



23 §
· Tienpitovelvollisuus jaettava hyödyn

mukaan.
· On oltava vahvistetut tieyksiköt, joiden

perusteella määrätään tiemaksut.
· Tiemaksuun voi sisältyä kaikille saman

suuruinen perusmaksu.
· Tieosakkaan tilapäisestä käytöstä

käyttömaksu.



24 §
· Sille, joka saa oikeuden tiehen, jonka

tekemistä on suoritettu viidentoista
viimeksi kuluneen vuoden aikana, voidaan
hänet velvoittaa maksamaan kohtuullinen
korvaus tien tekemisen kustannuksista.

· Tien tekemisellä tarkoitetaan myös
ennestään olevan tien parantamista.



Käyttömaksu (26 §)

· Määrätään tilapäisestä tien käytöstä.
· Käyttäjä velvollinen ilmoittamaan kuljetuk-

sen laadun ja määrän, muutoin maksu voi-
daan vahvistaa arvion perusteella (27 §).



25 §
· metsätien kunnossapitoa varten tarvittavat

varat voidaan kerätä käyttömaksuina.



Tieyksiköiden uudelleen
jako  (29 §)

· Mikäli tieyksiköiden jakoon vaikuttavat
seikat ovat olennaisesti muuttuneet, on
tieosakkaan vaatimuksesta jakoon tehtävä
muutokset

· Mikäli jako on ollut voimassa vähintään
viisi vuotta, on tieosakkaalla oikeus vaatia
jako uudelleen suoritettavaksi.



31 §
· Jos tieosakas tai se, jolla on lupa käyttää

tietä maksua vastaan, on käyttänyt tietä
tavalla, jota ei ole otettu huomioon
tieyksiköitä määrättäessä ja joka on
huomattavasti lisännyt tien kulumista tai
vaurioittanut sitä, on velvollinen korvaa-
maan tien kuntoon panemisesta
aiheutuvat lisäkustannukset

 



32 a §
· Yksityistiehen liittyjä on velvollinen

pitämään liittymänsä rakenteet ja laitteet
kunnossa.



Tiekunta (58 §)
· voidaan perustaa tietoimituksessa tai

tielautakunnan päätöksellä.
· toimielimenä toimitsijamies tai hoitokunta

– valitaan enintään neljäksi vuodeksi
kerrallaan

– ketään ei saa valita ilman suostumusta
– tiekunnan kokous voi vapauttaa

tehtävästään kesken toimikauden



62 §
· Tiekunta voi

– voi tehdä tienpitoa varten tarpeellisia
sitoumuksia

– hankkia irtainta omaisuutta
– kantaa ja vastata



Tiekuntaa ei ole perustettu
(71 §)

· jolleivät tieosakkaat muodosta tiekuntaa,
on tienpitoa koskevista toimenpiteistä
sovittava.

· tielautakunta voi velvoittaa osallistumaan
kustannuksiin, jos vaatimus on tehty
kolmen vuoden kuluessa toimenpiteen
suorittamisesta.



Tien käyttäminen
tilapäisesti tienä 80 §

· Tien käyttämiseen tarvitaan tieosakkaiden
taikka tiekunnan lupa, jos tietä käytetään
– muun kuin tieosakkaan järjestämään

toimintaan, joka selvästi lisää
kunnossapitokustannuksia

– muun kuin tieosakkaan hyväksi
tapahtuviin tilapäisiin kuljetuksiin



Tien käytön kieltäminen
(80 §)

· tieosakkaat taikka tiekunta voivat kieltää
moottori- tai hevosajoneuvoilla tapahtuvan
tien käytön niiltä, joilla ei ole tiehen
oikeutta (100 §).

· tieosakkaiden kiinteistöille kulku
luvallisissa asioissa sallittu.

· valtion tai kunnan avustamilla teillä vain
kunnan suostumuksella (96 §).


