
TIENOO - yksityisteiden neuvontahanke

Tupailta 9.11.2021, Lestijärven 
valtuustosalo



• Nimi: Timo Syrjälä

• Koulutus: 
– Metsätalousinsinööri(AMK) (2004)

– Tieisännöitsijä-koulutus, Suomen Tieyhdistys ry. 
(2020)

• Työ: 
– Yrittäjä v. 2013, METSÄn tähden Tiimi Oy

• Kotipaikka: Lestijärvi

• Perhe: Vaimo, 2 lasta

• Harrastukset: Lenkkeily, suunnistus, musiikki



OHJELMA
– Lainsäädäntöä(Yksityistielaki 560/2018)

• Tiekunnan tienpitovelvollisuus

• Yksityistien hallinto
– Tiekunnan kokous

– Hoitokunnan tehtävät

– Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet

– Perusparannushankkeet
• Kestävän metsätalouden rahoituslaki(KEMERA)-hanke

• ELY-hanke

– KESKUSTELUA, KYSYMYKSIÄ



LAINSÄÄDÄNTÖ
• Yksityistielaki(560/2018) voimaan 1.1.2019

– Ns. kansalaislaki 

– Sisältää mm:
• Tieoikeudet

• Tienpito ja tien käyttäminen

• Tienpitovelvollisuus

• Tiekuntien hallinto

• Yksityistietoimitukset

• Avustukset

• Yksityistierekiseri



TIENPITOVELVOLLISUUS
• Tienpitovelvollisia ovat tieosakkaat(YksTL 34 §)

– VASTUU
• Lakien ja määräysten noudattamisesta

• Taloudesta

• Tien ylläpidosta ja turvallisuudesta

• Tienpitovelvollisuus jaetaan osakkaiden kesken TIEYKSIKÖILLÄ

– Yksiköinti ajantasalla = Oikeudenmukaiset tiemaksut
• Hoitokunnan tehtävä pitää ajantasalla

• MUUTOKSET VAHVISTAA TIEKUNNAN KOKOUS!



TIENPITOVELVOLLISUUS
• MILLOIN UUSI YKSIKÖINTI?

– Osakkaalla oikeus vaatia uusi jos muuttumattomana väh. 5 v.
• Ei tarkoita automaattisesti yksiköinnin uudistamista

• TIEKUNNAN KOKOUS PÄÄTTÄÄ UUDISTAMISESTA

– Uuden yksiköinnin laatiminen
• Laatijan valinta ja sopiminen laskelmanteon toteutuksesta

• Hoitokunnan ja laatijan yhteistyö tärkeää

– Uudet yksiköt tiekunnan kokouskutsun liitteenä
• Mikäli kokouksessa äänestetään äänestetään voimassa olevilla yksiköillä!

• ENEMMISTÖN PÄÄTÖS TULEE VOIMAAN



TIEKUNTIEN HALLINTO

TIEKUNNAN KOKOUS

- Vinkit lainvoimaisen kokouksen järjestämiseen



TIEKUNNAN KOKOUS
• MISTÄ PÄÄTETÄÄN (YksTL 58§)

– Tienpidosta ja muista tiekuntaa koskevista asioista

• Talousarvio

• Tilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen

• Vastuuvapaus

• Toimielimen/toimitsijamiehen valinta ja vapauttaminen

• Yksiköiden vahvistaminen

• Maksuunpanoluettelo

• Lainan ottaminen

• Tieoikeuden perustaminen ja lakkauttaminen(vain tiekunnan perustama)

• Säännöt, jos on

• Ulkopuolisen toimijan valtuuttaminen huolehtimaan hallinnosta ja 
kunnossapidosta

• Osakkaiden aloitteet



TIEKUNNAN KOKOUS
• LISÄKSI KOKOUKSESSA PÄÄTETÄÄN

– Mahdollisesta tiekunnan yhdistämisestä toiseen tiekuntaan, lakkauttamisesta tai 
jakamisesta, tieosan liittämisestä tiekuntaan(YksTL 63§)

– Tietoimituksen hakemisesta

– Tienkäytön kieltämisestä, rajoittamisesta ja sallimisesta

– Parantamishankkeeseen ryhtymisestä

– Pysyvän liikenneohjauslaitteen asentamisesta(liikennemerkki)
• HUOM! SUOSTUMUS KUNNASTA

– Kanteesta tuomioistuimeen

• KOKOUS EI VOI PÄÄTTÄÄ
– Tien paikkaa ja leveyttä koskevista asioista

– Tien eli tierasitteen (virallisesta) siirtämisestä

– Liitännäisalueiden perustamisesta(esim venevalkamat ja puutavaran 
varastotalueet)   YKSITYISTIETOIMITUKSESSA PÄÄTETTÄVIÄ!



TIEKUNNAN KOKOUS
• MILLOIN JÄRJESTETTÄVÄ KOKOUS?

– Vuosittain tai vähintään joka 4. vuosi

• KUTSUMINEN
– Kutsujana toimielin

• HENKILÖKOHTAINEN KUTSU POSTITSE tai jos annettu lupa sähköiseen asiointiin

• Tiekunnan tiedossa olevaan osoitteeseen

• Lehti-ilmoitus VAIN TÄYDENTÄVÄNÄ kutsuna

• Viim. 2 vk ja aikaisintaan 2 kk ennen

– Kutsujana voi toimia myös osakas jos toimielin EI KUTSU
• Lupa ELY-keskukselta jos ed. kokouksesta kulunut ALLE 5 vuotta

• Jos yli 5 vuotta, kuka tahansa voi kutsua koolle



TIEKUNNAN KOKOUS

• KUTSU
– Aika, paikka, kokoukseen osallistumisen tiedot

• Mahdollisuus etäosallistumiseen(YksTL 58§ muutos 12.3.2021)
– Maininta kokouskutsuun

– ”Tiekunnan toimitsija tai hoitokunta voi sallia osallistumisen tiekunnan kokoukseen postin tai 
tietoliikenneyhteyden taikka muun teknisen apuvälineen avulla sekä määrätä tällaisen 
osallistumisen ilmoittamista varten määräajan.”

• Käsiteltävät asiat(asialista)

• Ehdotus maksuunpanoluetteloksi(liitteenä tai nähtävillä 14 pv en. kokousta)

• Mahdollisuus tutustua toimielimen kokous- ja päätöspöytäkirjoihin (paikka 
mainittava)

• Valtakirjamalli(ei pakollinen)



TIEKUNNAN KOKOUS

• KOKOUKSESSA
– Osakas voi osallistua fyysisesti, valtakirjalla, sähköisesti

– Toimitsijoiden valinta(pj., siht., Pöytäkirjan tarkastajat)

– Valtakirjojen tarkistus ja läsnäolevien tieyksiköiden määrän toteaminen

– YKSINKIN voi pitää kokouksen!

– EI OLE JULKINEN! 

• ÄÄNESTÄMINEN KOKOUKSESSA
– Enemmistöpäätökset, ei suljettuja lippuäänestyksiä

– Tieyksiköillä äänestetään

– Äänileikkuri, max 30%:a paikalla olevista yksiköistä

– Yhteisomistusosakkaan äänimäärää ei voi jakaa

– Tasan mennessä puheenjohtajan mielipide ratkaisee



TIEKUNNAN KOKOUS



TIEKUNNAN KOKOUS
• HENKILÖVALINNAT

– Hoitokunta tai toimitsijamies (YksTL 53§)
• Valitaan 3 – 5 jäsentä, jos 3  1 varajäsen

• Varsinaisista jäsenistä pj ja vpj, jos tiekunta ei kokouksessa nimennyt

• Toimikausi enintään 4 vuotta

– Tarvittaessa valitaan 2 tilityksen tarkastajaa
• Suostumus tarvitaan, ei ole pakko olla osakkaita

– Palkkiot määrää tiekunnan kokous



TIEKUNNAN KOKOUS
• MAKSUUNPANOLUETTELO



TIEKUNNAN KOKOUS
• MAKSUUNPANOLUETTELO

– Vahvistettu maksuunpanoluettelo toimii ulosottoperusteena

– Erääntynyt tie- tai käyttömaksu on suoraan ulosottokelpoinen ilman 
käräjäoikeuden velkomustuomiota

– Ulosottohakemuksen liitteeksi:
• Maksuunpanoluettelo

• Pöytäkirjaote

• Käräjäoikeuden todistus lainvoimaisuudesta



TIEKUNNAN KOKOUS

• PÖYTÄKIRJA
– Päätöspöytäkirja

– Aika ja paikka

– Läsnäolleet ja valtakirjalla edustetut

– Tieosakkaiden tieyksikkö- ja äänimäärä, äänestysluettelot 
äänestyksittäin liitteeksi(äänimäärää ei tarpeen merkitä jos ei ole 
tarvinnut äänestää)

– Tehdyt päätökset

– Pj:n ja vähintään 2 tarkastajan allekirjoittama

– Nähtävillä liitteineen viim. 14 pv kuluttua päättymisestä
• Päätettävä missä nähtävillä



TIEKUNNAN KOKOUS
• OIKAISUVAATIMUS(64§)

– Osakas saa vaatia, jos;
• Päätös ei ole syntynyt laillisessa järjestyksessä

• On lain vastainen tai tiekunnan sääntöjen vastainen

• Loukkaa hänen oikeuttaan

– Vaatimus 30 pv kuluessa päätöksen teosta

– Toimielimellä aikaa 30 pv vaatimuksen esittämisestä kutsua tiekunnan kokous 
käsittelemään asiaa.

• MOITEKANNE (65§)
– Osakas voi nostaa kanteen (maaoikeutena) toimivassa 

käräjäoikeudessa, jos;
• Asian käsittelyssä toimittu vastoin yksityistielakia tai tiekunnan sääntöjä

• Päätös on yksityistielain tai sääntöjen vastainen

• Loukkaa hänen oikeuttaan tai osakkaiden yhdenvertaisuutta
• HÄVINNYT OSAPUOLI VASTAA OIKEUDENKÄYNTIKULUISTA ~10.000 EUROA



TOIMIELIMEN TEHTÄVÄT
• HUOLEHTII TIENPIDOSTA JA HALLINNOSTA TIEKUNNAN ANTAMIEN 

OHJEIDEN MUKAISESTI
– ERITYISESTI HUOLEHDITTAVA:

• Pidettävä kirjanpitoa ja esitettävä tilitys

• Talousarvio esitys

• Ehdotus tieyksikkölaskelmaksi

• Ehdotus maksuunpanoluetteloksi

• Käyttömaksujen määrääminen ja laskuttaminen

• Kutsuttava tiekunnan kokoukset

• Kiellettävä ja rajoitettava liikennettä kelirikon, liikenneturvallisuuden tms. takia

• Määrättävä sillan suurin sallittu kuormitus

• Tiedot Digiroadiin

• Luvan antaminen tien tilapäiseen käyttöön

• Pidettävä pöytäkirjaa kokouksista ja päätöksistä

• Ilmoittaa muutoksista yhteystiedoissa(MML, pankki, kunta, tieyhdistys)

– SUMMA SUMMARUM: HUOLELLINEN ASIOIDEN HOITAMINEN



TIEOSAKKAAN OIKEUDET 
JA VELVOLLISUUDET



TIEOSAKKAAN OIKEUDET
• OSALLISTUA TIEKUNNAN KOKOUKSIIN

• TULLA VALITUKSI TOIMIELIMEN JÄSENEKSI

• TULLA VALITUKSI MUUHUN 
LUOTTAMUSTEHTÄVÄÄN

• TIEYKSIKÖIDEN SUHTEESSA VAIKUTTAA 
TIEKUNNAN PÄÄTÖKSIIN



VELVOLLISUUDET
• MAKSAA TIEMAKSUT MÄÄRÄAJASSA

• ILMOITTAA MUUTOKSISTA TIENKÄYTÖSSÄ

• ILMOITTAA OSOITTEENMUUTOS

• ILMOITTAA HYVISSÄ AJOIN TIEKUNNAN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄKSI HALUAMANSA ASIAT

• ILMOITTAA KIINTEISTÖ- JA MÄÄRÄALAKAUPOISTA

• ILMOITTAA HYVISSÄ AJOIN TIEKUNNAN JA TIENPIDON KANNALTA MERKITTÄVISTÄ 

MAANVUOKRASOPIMUKSISTA, ESIMERKIKSI PYLVÄIDEN JA KAAPELEIDEN SIJOITTELU TIEALUEEN 

LÄHELLÄ

• PITÄÄ HUOLTA TIELIITTYMÄNSÄ KUNNOSTA

• KANTAA OSALTAAN HUOLTA YHTEISEEN LUKUUN KUNNOSSAPIDETTÄVÄSTÄ TIESTÄ

• VÄLTTÄÄ TIEN VAURIOITTAMISTA JA SAMALLA OMAA KORVAUSVASTUUTAAN

• HUOLEHTIA OMALTA OSALTAAN TIELIIKENNELAIN JA MUUN TIENKÄYTTÖÄ SÄÄTELEVÄN 

LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMISESTA



YKSITYISTIEN 
PERUSPARANNUS



PERUSPARANNUS MAHDOLLISUUDET

KEMERA(Kestävän metsätalouden 
rahoituslaki)

• Metsäkeskus viranomaisena myöntää

• Metsäliikenteen osuus väh. 30 %:a 

yksiköistä

• Tiekunta perustettu

• Tiekunnan päätös tarvitaan

• Rahoitus yksityisille maanomistajille

• Tuki 50 %(alvittomista kustannuksista)

• Tuki osakaskohtainen, ei tiekunnalle

ELY-avustukset
• ELY-keskus myöntää

– Päätöksen tekee alueen toimivaltainen ELY

• Harkinnanvarainen

– Alle 10t euron hankkeita avustetaan harvemmin

• Tiekunta perustettu ja ajantasaiset tiedot 

Digiroadissa

• Tiekunnan päätös ennen hakua

• Avustus/tuki 50 %:a hyväksytyistä verollisista 

kustannuksista

– Sillat ja isot rummut max 75%:a

• Lisäksi mahdollisuus kunnan lisäavustukseen, kysy 

kunnasta!



METSÄTIEN PERUSPARANNUKSET

• TUEN SAAMISEN EHTONA:
• Tukea voidaan myöntää metsätalouden kuljetusten 

edellyttämän yksityistien perusparannukseen ja uuden 
metsätien tekoon

• Sovelluttava metsätalouden ympärivuotisiin kuljetuksiin 
lukuun ottamatta kelirikkoa

• TIEKUNTA PERUSTETTU

• TIEKUNNAN TAI TIETOIMITUKSEN PÄÄTÖS

– TUKEA MAKSETTIIN v. 2020 K-P:lle 168 t€, KOKO SUOMI 5,1 M€



METSÄTIEN PERUSPARANNUKSET

• TUKEEN OIKEUTETTUJA

• Yksityiset kiinteistönomistajat
• Maa- ja metsätilat, lomakiinteistöt, vakituiset asukkaat

• Yhteismetsät, yhtymät ja kuolinpesät, maanvuokraoikeuden haltijat

• Säätiöt, joiden toiminnan pääosan muodostavat maa- ja 
metsätalous

• Tukea pitää hakea aktiivisesti, pelkkä tiekunnan päätös ei riitä
• Nimi rahoitushakemukseen!



METSÄTIEN PERUSPARANNUKSET

• HANKKEEN KULKU
• TIEKUNNAN KOKOUS

• PÄÄTÖS JA ASIAMIEHEN VALINTA

• RAHOITUSHAKEMUS TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN LAATIMISEEN

• SUUNNITTELU MAASTOSSA

• ASIAKIRJATYÖT

• NS. RAHOITUSKOKOUS ELI TIEKUNNAN KOKOUS JA TIETOIMITUS 
TARVITTAESSA

• KUSTANNUSARVION HYVÄKSYNTÄ

• RAHOITUSTAULUKON/MAKSUUNPANOLUETTELON HYVÄKSYNTÄ

• VALTAKIRJOJEN ALLEKIRJOITTAMINEN

• RAHOITUSPÄÄTÖKSEN HAKEMINEN METSÄKESKUKSELTA

• TOTEUTUSTYÖT

• HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN



METSÄTIEN PERUSPARANNUKSET

• PERUSPARANNUKSESSA TEHTÄVIÄ TÖITÄ:
1. Tiealueen RAIVAUS

2. Rungon MUOTOILU ja maakivien POISTO

3. Huonokuntoisten RUMPUJEN UUSIMINEN

4. Metsäliittymien KORJAUS

5. KORJATAAN kääntöpaikat ja tarvittaessa SUURENNETAAN 
nykykalustolle sopiviksi

6. AJETAAN murskeet, keskimäärin 10 – 20 cm:n kerros

7. Suodatinkangasta tarpeen mukaan

8. MUOTOON LANAUS



METSÄTIEN PERUSPARANNUKSET

• KUSTANNUKSET:
• Suunnittelu 1 – 3 €/metri

• Runkotyöt 2 – 4 €/metri

• Päällysrakennetyöt 7 – 10 €/metri

• Työnjohtokulut 1 – 2 €/metri

• KESKIMÄÄRIN 15 €/metri(ALV. 0%)

• TOTEUTTAMINEN JA KESTO:
• Toteuttaja hoitaa työmaavalvonnan, urakoitsijamaksut, laskuttaa 

osakkaita 2 – 3 kertaa hankkeen aikana
• Vähentää tuenosuuden laskussa

• Kesto normaalisti 1 – 2 vuotta

• KUNNOSSAPITOVELVOLLISUUS 10 VUOTTA!



ELY-AVUSTUKSET

• PALJONKO AVUSTUSTA?

– 50 %:a verollisista kustannuksista, SILLAT 75 %:a

• MIHIN AVUSTUSTA?
• Huonokuntoiset sillat ja silloiksi luokiteltavat rummut

• Yllättävien luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjaukset

• Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet

• Kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen

• Tulva- ja routavaurioiden korjaukset

• Vuonna 2020 myönnetty E-P ELY 1,415 M€(Pohjanmaa, K-P, E-P)

• V. 2021 E-P ELY 4 M€

• KOKO SUOMI v.2020 20 M€, 2021 30 M€



ELY-AVUSTUKSET

• MISTÄ AVUSTUSTA?
– https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset
– https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut 

– Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla

– HAKEMUKSEN VOI TEHDÄ MYÖS PERINTEISESTI PAPERISENA

– Avustushakemukset lähetetään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskukseen

– Avustusta haettavissa ympäri vuoden



ELY-AVUSTUKSET

• HAKEMUKSEN LIITTEET:
– Rekisteriote ja karttaliite, jossa vaikutusalue

– Todiste/tuloste DIGIROAD

– Pöytäkirjaote tiekunnan kokouksesta, jossa päätös että avustus 
haetaan ELY-KESKUKSELTA

– Suunnitelma-asiakirjat(Työselitys, suoritepohjainen 
kustannusarvio, suunnitelmakartta)



ELY-AVUSTUKSET

• AVUSTUKSEN MAKSAMINEN:
• Maksajana toimii ELY- ja TE-toimistojen kehittämis- ja 

hallintokeskus(KEHA-keskus)

• Ensimmäinen ennakkoerä(30 %)voidaan maksaa töiden aloittamisen 
jälkeen ilman kuluselvitystä

• Viimeisen avustuserän hakemuksen yhteydessä annetaan selvitys 
hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista (Työtilitysluettelo)

• LOPPURAPORTTI KUVINEEN



ELY-AVUSTUKSET

• MUISTILISTA!
• Avustuskelpoisuus varmistettava

• https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset

• Tiekunnan kokouskäytännöt kunnossa
• Selkeät päätökset, valtuudet, DIGIROAD-tiedot ajantasalla

• Käyttäkää ammattitaitoista suunnittelijaa ja valvojaa

• Valtion avustusosuus 50 % (Sillat 75 %)

• ELY-keskus päättää avustuksista hakemusten perusteella ja 
määrärahojen puitteissa

• Alle 10.000 euron hankkeita avustetaan harvemmin

• Tien normaalia kunnossapitoa EI AVUSTETA

• YLEENSÄ 2 VUOTTA AIKAA TOTEUTTAA



Tukea ja neuvoa saatavilla
• Tukea ja hyviä neuvoja saatavilla mm. Suomen tieyhdistykseltä

– Opaskirjat

– Tapahtumia

– Jäsenten neuvontapuhelin

– Kaikille avoin neuvonta 0200 345 20 (0,92 €/min + pvm)

• TIKO- tieisännöitsijä hyvä avustaja aktiiviselle hoitokunnalle!
– Tieisännöitsijä ”työrukkanen”, mutta tieosakkaille valta ja vastuu

– Pyytäkää tarjous tiekunnan hallintopalveluista!

• Tieyhdistyksen jäsenmaksu
– Tiekunnille 75 €/vuosi

– Henkilöjäsenet 45 €/vuosi, eläkeläinen 22,50 €/vuosi, opiskelijat tietyin ehdoin 0 €



KIITOKSIA!

Lisätietoja:

Erkki Laide oto. projektipäällikkö, puh. 044 561 2154 
erkki.laide@kaustisenseutukunta.fi

Timo Syrjälä tieisännöitsijä ja asiantuntija, puh. 041 433 2217
timo.syrjala@metsantahden.fi

Tiekuntien asioissa palvelee myös valtakunnallinen Suomen 
tieyhdistyksen neuvontapuhelin p. 0200 34520 (0,92 € / min + pvm) 
arkisin klo 9-18.


