
TIEKUNTA 
tutuksi ja toimivaksi

Tiekunta ylläpitää yksityisteitä

Yksityistiet ovat tärkeä osa Suomen tieverkkoa. Ne 
välittävät liikennettä valtion ylläpitämiltä maanteil-
tä ja kuntien kaduilta yksittäisille kiinteistöille. Yk-
sityisteiden käyttöoikeuden perusteena on yleensä 
kiinteistön hyväksi toisen kiinteistön alueelle perus-
tettu tieoikeus. Tietä käyttävien kiinteistöjen omis-
tajat ovat kyseisen yksityistien tieosakkaita. 

Tieosakkaat ovat velvollisia vastaamaan omalla kus-
tannuksellaan yksityistien rakentamisesta ja kunnos-
sapidosta eli tienpidosta. Tienpidon kustannusten 
kattamiseksi peritään tiemaksuja. Tiemaksut jaetaan 
tieosakkaiden kesken kiinteistöjen liikennetarpeiden 
perusteella tieyksiköiden mukaan.

Tieosakkaat vastaavat tienpidosta yhdessä. He voi-
vat toimia joko järjestäytymättömänä tai järjestäy-
tyä tiekunnaksi. Järjestäytymättömänä tieosakkai-
den on oltava yksimielisiä ja sovittava tienpidosta 
keskenään.

Tiekunta puolestaan on järjestäytynyt tapa hoitaa 
tienpitoa. Tiekunta valitsee asioiden valmistelua ja 
täytäntöönpanoa varten toimielimen, useimmiten 
kolmijäsenisen hoitokunnan, mutta toimielimenä 

Tieosakkaat vastaavat 
tienpidosta yhdessä 

Moni suomalainen joutuu omalla 
kustannuksellaan pitämään yllä kotiin, 
mökille, metsä- tai peltopalstalle 
vievää yksityistietä. Yksityistien varrella 
maata omistavien niin sanottujen 
tieosakkaiden kannattaa järjestäytyä 
ja perustaa tiekunta etenkin silloin, 
kun tietä käyttää moni ja tien 
pitää pysyä hyvässä kunnossa.

voi olla myös toimitsijamies.  Tiekunta päättää 
tienpitoa koskevista asioista säännöllisesti pi-
dettävissä kokouksissa, tarvittaessa enemmis-
töpäätöksillä, jolloin ne sitovat jokaista tieosa-
kasta. 

Tiekunta kannattaa perustaa, jos tieosakkaita 
on paljon ja tie vaatii säännöllistä kunnossa-
pitoa. Tieosakkaat eivät voi perustaa tiekuntaa 
keskinäisellä sopimuksella. Tiekunta peruste-
taan yksityistietoimituksessa tai kunnan tielau-
takunnan toimituksessa. 



Aktiivisesti toimivan tiekunnan vuosikello

tammijoulu

marras

loka

syys

elo touko

heinä kesä

huhti

maalis

helmi

hoitokunta laatii edellisen vuoden 
toimintakertomuksen, tilinpäätös 

4 kk tilikauden päättymisestä

seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelman ja 
talousarvion valmistelu, 
ehdotus tiemaksuista

tiekunnan kokous on pidettävä 
kesäkuun loppuun mennessä, 

tilinpäätös tilintarkastajalle 1 kk 
ennen tiekunnan kokoustatiemaksujen perintä

avustusten hakeminen

tienpitotoimien ajoitus

tilikausi ja 
varainhoitokausi päättyy

urakoiden kilpailuttaminen 
jne...

Laki ohjaa tiekunnan päätöksiä

Tiekunnan ja sen hoitokunnan toimintaa ohjaa 
yksityistielaki. Muun muassa tiekunnan kokous-
ten koollekutsuminen ja kokousmenettely, uusi-
en tieosakkaiden ottaminen ja tieyksiköiden mää-
rääminen sekä tiemaksuista päättäminen on laissa 
säänneltyä.  

Sen sijaan tiekunnalla on suhteellisen laaja har-
kintavalta siinä, minkä tasoiseksi tie rakennetaan 

ja miten sitä pidetään kunnossa. Tiekunta myös 
päättää rahoituksesta ja tienpitotoimien ajankoh-
dista.

Hoitokunta on vastuussa siitä, että tiekunnan toi-
minta on laissa säädetyn mukaista. Hoitokunnan 
on myös huolehdittava tiekunnan päätösten toi-
meenpanosta.

Tiekunnan on hyvä rytmittää toimintansa tilikau-
den mukaan. Hoitokunnan lakisääteisiä tehtäviä 
ovat muun muassa tilinpito, tiemaksujen mak-
suunpanoluettelon laatiminen ja tiekunnan ko-
kouksen koollekutsuminen. Toiminnan kannalta 
tärkeitä ovat tiekunnan kokouksessa esiteltävät 
edellisen toimintakauden toimintakertomus ja ti-
linpäätös sekä seuraavan vuoden toimintasuun-
nitelma ja talousarvio.  Jos toimikausi noudattaa 
kalenterivuotta, on tiekunnan kokous pidettävä 
kesäkuun loppuun mennessä.   

Yksi hoitokunnan velvollisuuksista on ilmoittaa 
paikalliseen maanmittaustoimistoon puheenjohta-
jan ja jäsenten yhteystiedot. Maanmittaustoimis-
tossa yhteystiedot merkitään yksityistierekisteriin. 
Yksityistierekisteri on ainoa virallinen paikka, 
josta tiekunnan yhteystiedot saadaan.



•  Tiekunnan kokous on pidettävä 
vähintään joka 4. vuosi, mutta tilit 
on tarkistettava vuosittain  

•  Kokouksen kutsuu koolle hoitokunnan 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

•  Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 
14 päivää ennen kokousta  

•  Kokouskutsussa ja lehti-ilmoituksessa 
on mainittava maksuunpanoluettelon 
nähtävilläolopaikka  

•  Vuosikokouskutsussa on mainittava 
kaikki merkittävät asiat 

•  Pöytäkirjan tulee olla nähtävillä 
14 päivän sisällä kokouksesta 

•  Kokouksesta voidaan valittaa 30 päivän 
sisällä kunnan tielautakuntaan 

Tienpidon avustukset

Vaikka tieosakkaat lähtökohtaisesti vastaavat tien-
pidon kustannuksista itse, on liikenteen ja asutuk-
sen kannalta merkittäville yksityisteille saatavilla 
erilaisia avustuksia. Yksityistielain mukaisia val-
tion avustuksia haetaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselta. Kunnat voivat avustaa har-

kintansa mukaan. Valtion avustuksia voi saada pe-
rusparannushankkeisiin, kuten tien kantavuuden 
ja kuivatusjärjestelmän parantamiseen sekä silto-
jen ja rumpujen uusimiseen; kunnat taas avusta-
vat yleensä vuotuista kunnossapitoa. Pääasiassa 
metsätaloutta palvelevien teiden rakentamiseen ja 
perusparantamiseen on mahdollista saada avus-
tusta metsäkeskusten kautta.

Usein avustusten saamisen edellytyksenä on se, 
että yksityistielle on perustettu tiekunta. Viran-
omaiset auttavat omaan toimivaltaansa liittyvissä 
kysymyksissä tiekuntaa avustusmahdollisuuksien 
selvittämisessä, mutta hoitokunnan on itse oltava 
aloitteen tekijänä. 

Viranomaiset tiekunnan tukena   

Tiekunta ja erityisesti sen hoitokunta joutuu teke-
misiin eri viranomaisten kanssa. Tärkeimmät vi-
ranomaiset ovat maanmittaustoimisto sen toimi-
valtaan kuuluvien yksityistietoimitusten osalta, 
kunnat ja niiden tielautakunnat sekä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskus. 

Mikäli rakennetaan uusi yksityistie tai entinen 
yksityistie on siirrettävä uuteen paikkaan, on asia 
ratkaistava yksityistietoimituksessa. Yksityistie-
toimituksessa ratkaistaan myös tiealueen sijaintia 
tai rajoja koskevat epäselvyydet. 

Kunnan tielautakunnan toimituksissa ratkaistaan 
jo olemassa olevaa yksityistä tietä koskevia kysy-
myksiä ja käsitellään tiekuntien päätöksistä teh-
dyt valitukset. Tielautakunnan toimituksista ja yk-
sityistietoimituksista voi valittaa maaoikeuteen. 

Merkittäville yksityisteille 
on saatavilla avustuksia 

Tiekunta kokoontuu
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Hyödyllisiä Internet-sivuja   

Maanmittauslaitos ja maanmittaustoimistot 
www.maanmittauslaitos.fi

Liikennevirasto ks. www.tiehallinto.fi 
www.tiehallinto.fi/yksityistiet 
- ohjeita ja lomakkeita 
- yksityisteiden kunnossapito  
- valtionavustukset  
- yksityisteiden liittymät maanteihin  
- yksityisteiden teknisten ohjeiden luettelo  
- yksityisteiden kunnossapitokortit    

Metsäkeskukset www.metsakeskus.fi

Lisätietoja yksityistieasioista

Yksityistielaki
Laki yksityisistä teistä (15.6.1962/358). 
Julkaistu vuosittain Suomen laki II -kirjassa (Ym 207)
ja Internetissä www.finlex.fi 

Yksityistieasetus
Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä (21.12.2000/1267). 
Julkaistu vuosittain Suomen laki II -kirjassa 
(Ym 208) ja Internetissä www.finlex.fi 

Suomen Tieyhdistys ry on tie- ja liikennealan etu-, 
yhteistyö- ja asiantuntijajärjestö, 
johon tiekunta voi liittyä jäseneksi. 
www.tieyhdistys.fi
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