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Suomen tieverkko voidaan karkeasti jakaa kolmeen ryhmään 
 

1. Maantiet ovat valtion ylläpitämiä teitä -> tienpitäjänä valtio 

 

2. Kadut ovat asemakaava-alueiden teitä  -> tienpitäjänä kunta 

 

• molemmissa on oma lainsäädäntö 

 

3. Muut tiet ovat yksityisteitä -> tienpitäjänä tieosakkaat  

 

• laki yksityisistä teistä 
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Yksityistiet on totuttu jakamaan  3 ryhmään 

 

• Kiinteistöjen omat tiet 

– yhden kiinteistön alueella kulkeva tie, esim. isommalta tieltä talolle 
johtava ”talotie”, viljelystie, tie järven rantaan tai saunamökille 

– ovat vain yksityisessä käytössä ja niiden ylläpidosta vastaa kiinteistön 
omistaja itse 

– varsinaisia ”yksityisiä” teitä 

 

• Sopimustiet 

– syntyy suullisella tai kirjallisella sopimuksella, jolla jollekin 
myönnetään tienkäyttöoikeus 

– sitoo ainoastaan niitä, jotka tehneet tai hyväksyneet tai heidän 
perillisiään 

– käyttäjinä ja ylläpitäjinä ovat yleensä vain sopimuskumppanit 
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Yksityistiet on totuttu jakamaan  3 ryhmään 

 

• Toimitustiet 

– ovat virallisessa toimituksessa perustettuja teitä, 

– jollakin on pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä 
käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen => 

– toimitustietkin ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä. 
Käytännössä ne voivat olla myös yleisessä käytössä.  

– ylläpidosta vastaavat osakkaat yhdessä, asioiden hoitamista varten 
voidaan perustaa tiekunta 

 

• Yksityistielaki koskee pääasiassa vain toimitusteitä,  

• omia teitä se ei koske ollenkaan ja  

• sopimusteitäkin vain muutamilta osin(21§) 
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Toimitustiet 

 

Järjestäytymätön tie 

 

– pääsääntöisesti muutaman osakkaan teitä 

– asioista sovitaan yleensä suullisesti 

– sopimukset sitovat vain niitä jotka ovat siihen ryhtyneet 

– ei tieosakasta sitovia enemmistöpäätöksiä 

– osakas voi hakea tiekunnan perustamista 

– tiekunta perustetaan joko MML:n yksityistietoimituksessa tai kunnan 
tielautakunnan toimituksessa 

– tiekunta voidaan perustaa myös viranomaisen aloitteesta ja jopa 
tieosakkaiden mielipiteen vastaisesti 
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Toimitustiet 

 

Tie jolle on perustettu tiekunta 

 

– asioista päätetään tiekunnan kokouksessa 

– päätökset enemmistöpäätöksinä 

– päätökset sitovat kaikkia tieosakkaita 

– päätöksistä muutoksenhaku mahdollisuus 

– päätösten toimeenpanosta vastaa tiekunnan kokouksen valitsema 
toimielin, joko hoitokunta tai toimitsijamies 

– oikeushenkilö, voi tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata 

– ei verovelvollinen (99§) 
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Tieoikeus 
 

– pysyvä oikeus tehdä toisen kiinteistön alueelle tie, sekä käyttää ja 
ylläpitää sitä 

– on myönnettävä jos se on tärkeä kiinteistön tarkoituksenmukaista 
käyttämistä varten 

– ei voida perustaa jos siitä aiheutuu huomattavaa haittaa rasitetulle tai 
jollekin muulle kiinteistölle 

– voidaan myöntää myös määräaikaisena tai rajoitettuna 

– perustetaan kiinteistön hyväksi, myös määräala, kaivos ja toisen 
maalla oleva pysyvä rakennus sekä yhteismetsä(2011) 

– alkuperäinen tieoikeus (ns. perustieoikeus) ja tie voidaan perustaa 
vain MML:n yksityistietoimituksessa 

– lisätieoikeus myös tielautakunnan ja tiekunnan päätöksillä 
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Tienpitovelvollisuus 

 
YksTl 22 §  1 mom 

 

”Jokainen, joka on saanut oikeuden tiehen tai jonka  

omistama kiinteistö kokonaan tai osaksi on sillä, tien  

vaikutuspiiriksi katsottavalla alueella, jolta tai jolle 

tapahtuviin kuljetuksiin tietä tarvitaan tai voidaan  

käyttää, on velvollinen tieosakkaana osuutensa  

mukaan tekemään ja pitämään kunnossa tietä. 

Ennestään olevan tien tienpitoon ei kuitenkaan voida 

velvoittaa tieosakkaana osallistumaan sitä, joka  

aikaisemmin ei ole tieosakas, niin kauan kuin tietä ei 

käytetä hänen kiinteistöään varten.” 
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Tienpitovelvollisuus 

 

 

”Tienpitovelvollisuus on tieosakkaiden kesken jaettava 

sen hyödyn mukaan, minkä tien kullekin katsotaan  

tuottavan.”  (YksTl 23 §  1 mom) 

 

 

”Tienpitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten 

jakamiseksi tieosakkaiden kesken vahvistetaan heille 1 

momentissa säädetyin perustein tieyksiköt, joiden perusteella 

määrättäviä maksuja sanotaan tiemaksuiksi.” (YksTl 23 §  2 mom) 
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