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JOHDANTO
Tämän oppaan tavoitteena on kannustaa tiepiirejä, kuntia ja yksityisteiden tienpitäjiä
yhdessä tutkimaan ja toteuttamaan tarpeelliseksi havaittuja kevyen liikenteen yhteyksiä
käyttämällä hyväksi jo olemassa olevia yksityisteitä. Parhaassa tapauksessa yksityistien
hyödyntäminen kevyen liikenteen reitin osana tarjoaa ratkaisun, jossa kaikki voittavat:
Tiehallinto ja kunta säästävät kevyen liikenteen väylän rakentamiskuluissa, yksityistien
kunto ja hoitotaso paranee ja reitin käyttäjät saavat viihtyisämmän liikkumisympäristön.
Tähän julkaisuun on koottu tietopaketti asioista, jotka tulisi ottaa huomioon kun pohditaan yksityistien käyttöä kevyen liikenteen reittinä tai sen osana.
A-osassa on käsitelty yksityisteihin liittyvää lainsäädäntöä ja tienpitäjän vastuukysymyksiä. Jokamiehenoikeuksien nojalla kävelyä ja pyöräilyä ei voida yksityisteillä kieltää, mutta jos kevyt liikenne halutaan opastaa yksityistielle, tulee asiasta sopia yksityistien pitäjän kanssa. A-osassa on kuvattu myös nykyiset kuntien ja valtion yksityistieavustusten periaatteet. Lukuun 8 on koottu kokemuksia Turun tiepiirin alueella toteutetuista kohteista. Kohteet on esitelty laajemmin liitteessä 4. Tähän mennessä toteutetut
käytännöt ja sopimukset olleet kirjavia ja tapausten yhteydessä on koettu, että ohjeistusta menettelyistä ja sopimuksen sisällöstä kaivataan.
B-osaan on koottu suositukset toimintamalleista ja sovittavista asioista tilanteessa, jossa
suunnitellaan yksityistien käyttöä yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen kevyen liikenteen reitin osana. Ohjeen taustalla ovat raportin osassa A käsitellyt lähtökohdat sekä
käytännön esimerkkikohteista saadut kokemukset ratkaisujen ongelmista ja hyvistä puolista. Luvussa 9 on käyty lyhyesti läpi vaihtoehtoiset hallinnolliset ratkaisumallit kevyttä
liikennettä palvelevan reitin toteuttamiseksi ja sitä seuraavissa luvuissa on käsitelty tarkemmin seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon silloin, kun ratkaisuksi valitaan kevyen
liikenteen ohjaaminen yksityistielle. Raportin liitteessä 3 on lisäksi sopimusmalli yksityistien käytöstä yleisen tien kevyen liikenteen väylän osana.
Osassa C on työryhmän ehdotukset aiheeseen liittyvien toimintaperiaatteiden ja -ohjeiden tarkentamiseksi: Valtion talousarvion perusteluja tulisi tarkentaa siten, että perustienpidon määrärahan käyttö yksityistien kuntoonpanoon ja kunnossapitoon on mahdollista silloin, kun yksityistielle ohjataan yleisen tien kevyttä liikennettä. Suomen Kuntaliiton ja Tiehallinnon tulisi yhdessä tarkentaa eri osapuolten osallistumisperiaatteet yksityisen tienpitoon tilanteessa, jossa yksityistie palvelee yleisen tien kevyttä liikennettä.
Kuntien tulisi tarvittaessa tarkistaa yksityistieavustusten jakoperusteita siten, että ne
ottavat riittävästi huomioon tilanteen, jossa yksityistie palvelee osana kevyen liikenteen
yleisesti käyttämää reittiä. Tiehallinnon tulisi tarkentaa yksityisen tien muuttamista yleiseksi tieksi koskevaa ohjetta siten, että kevyen liikenteen määrä otetaan huomioon yhtäläisenä kriteerinä autoliikenteen määrän kanssa. Lisäksi liikennemäärää arvioitaessa on
tarpeen ottaa huomioon odotettavissa oleva kevyen liikenteen määrän kasvu tapauksessa, jossa nykyisen yleisen tien kevyt liikenne ohjataan yksityistielle.
Työryhmä ehdottaa, että tästä raportista pyydetään eri sidosryhmien lausunnot. Lausuntojen perusteella ja luvussa 14 esitettyjen jatkotoimien jälkeen ohjetta voidaan tarvittaessa tarkentaa.
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OSA A: LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA
1

TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

Tiehallinnon perustienpidon rahoituskehys ei ole useisiin vuosiin riittänyt mm. kevyen
liikenteen väylien rakentamiseen tienkäyttäjien tarpeen edellyttämässä laajuudessa. Tilanne on johtanut siihen, että monia tarpeellisia kevyen liikenteen väylähankkeita on
jäänyt toteuttamatta ja toteuttamista odottavat hankelistat pitenevät. Toisaalta uuden,
rakentamiskustannuksiltaan kalliin jalankulku- ja pyörätien rakentamisen sijasta saattaisi monessakin tapauksessa olla löydettävissä muita kyseiseen tilanteeseen paremmin
soveltuvia ratkaisuja turvallisen kevyen liikenteen reitin aikaansaamiseksi.
Yksi uuden kevyen liikenteen väylän rakentamista edullisempi ratkaisu voi olla jalankulun ja pyöräilyn ohjaaminen käyttämään rinnakkaista yksityistietä. Yksityistien käytölle
yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen reitin osana voi olla myös muita perusteita.
Yksityistie saattaa tarjota päätien vartta suoremman tai viihtyisämmän kevyen liikenteen reitin. Joskus yksityistietä käyttämällä voidaan välttää tontille rakentamisen tarve
tapauksissa, joissa kevyen liikenteen väylälle ei ole tilaa tien ja tontin välissä. Yksityistietä käyttämällä vältetään päällekkäisen infrastruktuurin rakentaminen ja kuitenkin samalla parannetaan sekä kevyen liikenteen olosuhteita että päätien liikennöitävyyttä. Lisäksi kevyen liikenteen ohella myös yksityistien liikenteen olosuhteet voivat parantua
tien mahdollisen kunnostamisen ja hoitotason noston myötä.
Yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen opastaminen yksityisteille edellyttää sopimusta yksityistien omistajien kanssa. Tällaisia sopimuksia yksityisteiden käytöstä on eri
tiepiireissä tehty aikaisemminkin. Sopimuskäytännöt ja itse sopimusten sisällöt ovat
kuitenkin olleet hyvin kirjavia ja osin juridisesti epäselviä.
Eri osapuolten mahdollisuudet ja toimintavapaudet osallistua sopimuksiin ovat myös
monelta osin huonosti tunnettuja. Vaikka olisikin kysymys yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle, kunta on lähes aina keskeinen toimijataho ja
sopimusosapuoli. Kunnalla on myös laajempi toiminta- ja sopimusvapaus kuin Tiehallinnolla, jonka toimintamahdollisuuksia kyseisessä tilanteessa rajaa sekä lainsäädäntö
että valtion budjetin ohjeet perustienpitoon myönnetyn rahoituksen käytöstä.
Tiehallinnon, kunnan ja yksityistien omistajien tai osakkaiden yhteistyön kautta on
mahdollista löytää ratkaisuja, jotka tarjoavat mahdollisimman suuren hyödyn kaikille
osapuolille. Tämän julkaisu kuvaa mahdollisia toimintamalleja Tiehallinnon, kunnan ja
yksityisen osapuolen välillä. Tarkastelu perustuu asiaa koskevan lainsäädännön tarkasteluun, Turun tiepiirin alueella jo toteutettuihin tai toteutumassa oleviin kohteisiin sekä
Salon seudulta valittuihin pilottikohteisiin. Tarkastelun kohteena ovat sekä hallinnolliset
että tekniset ratkaisut, mm.:
•
•

yksityisteiden omistajien tai yksityistiekuntien, Tiehallinnon ja kunnan väliset mahdolliset sopimukset ja niiden sisältö
yksityistien kunto ja laatu (mm. päällyste ja valaistus) ja sen ylläpito, vastuu
ja kustannusjako
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•
•
•
•
•

2

yksityistien parantaminen kevyen liikenteen käyttöön otettaessa, toimenpiteet
ja kustannusjako
yksityistien hoidon organisointi ja vastuu liikennöitävyydestä
kuntien rooli mm. yksityistieavustusten tai talvihoidon muodossa
ratkaisujen toimivuus ja turvallisuus käyttäjien kannalta
ratkaisujen taloudellisuus ja kustannukset kokonaisuutena ja eri osapuolten
kannalta

MIKÄ ON YKSITYISTIE?

Yksityistiet ovat nimensä mukaisesti yksityisten kiinteistönomistajien ja muiden tieosakkaiden ylläpitämiä yksityisiä teitä. Vastaavasti yleisiksi teiksi kutsutaan valtion
(Tiehallinnon) toimesta ylläpidettäviä yleisiä teitä. Kunnat puolestaan vastaavat asemakaava-alueiden katujen tekemisestä ja ylläpidosta.
Yksityistiet voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kiinteistöjen omat tiet, sopimustiet ja toimitustiet (Hämäläinen: Tiekunta ja tieosakas 2001):
1. Kiinteistöjen omat tiet
o Yhden kiinteistön alueella kulkevia teitä, esim. tie isommalta tieltä talolle, viljelystie, tie järven rantaan jne.
o Vain yksityisessä käytössä eli käyttö on sallittu vain kiinteistön omistajalle tai haltijalle, maanomistajan luvalla tai luvallisella asialla ollessaan
tie voi olla myös muiden käytössä.
o Ylläpidosta vastaa kiinteistönomistaja itse.
o Eivät kuulu yksityistielain piiriin.
2. Sopimustiet
o Tien käyttäjinä ja ylläpitäjinä vain sopimuskumppanit; sopimustie syntyy
kirjallisella tai suullisella sopimuksella, jolla jollekin kiinteistölle myönnetään tienkäyttöoikeus, esim. tie venevalkamaan. Sopimus voi olla
myös vastavuoroinen, esim. usean kiinteistön alueella kulkeva tie, jota
käyttävät kaikki tienvarren kiinteistöt.
o Tällainen sopimus sitoo ainoastaan niitä, jotka ovat sen tehneet tai hyväksyneet sekä heidän perillisiään.
o Sopimukseen perustuva tienkäyttöoikeus voidaan muuttaa pysyväksi
vain toimitusinsinöörin pitämässä toimituksessa (tierasite).
o Tiet eivät kuulu yksityistielain piiriin. Ainoastaan tien lakkauttaminen
täytyy tapahtua yksityistielain mukaisesti.
3. Toimitustiet
o Ovat jossakin virallisessa toimituksessa perustettuja teitä kuten esim. yksityistielain mukaisessa tietoimituksessa perustetut tiet, vanhan jakolain
mukaisesti aikanaan perustetut rasitetiet sekä yleisenä tienä lakkautetut
ja tietoimituksessa yksityisiksi teiksi muutetut tiet.
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o Ovat pääsääntöisesti vain tieosakkaiden käytössä, mutta käytännössä
voivat palvella myös yleistä liikennettä, esim. tiet, jotka palvelevat läpikulkureittinä.
o Yksityistiehen voi kuulua myös osia, jotka eivät ole enää käytössä. Siten
on mahdollista, että vanha metsittynyt tienpohja on osa yksityistietä.
o Tieosakkaat vastaavat yhdessä ylläpidosta.
o Tiehallinto tai kunta ei voi olla tieosakas (paitsi jos omistaa tien varrella
olevan alueen)
o Kuuluvat yksityistielain piiriin.
o Voidaan jakaa kahteen luokkaan:
3a. Järjestäytynyt toimitustie: Asioiden hoitamista varten voidaan perustaa tiekunta. Tällöin tiekunnan asioista, esimerkiksi tässä tarkasteltavista sopimuksista Tiehallinnon tai kunnan kanssa, päätetään tiekunnan
kokouksessa.
3b. Järjestäytymätön toimitustie: Tiekuntaa ei ole perustettu. Tällöin
tieosakkaiden on oltava yksimielisiä tehtävistä päätöksistä.
Yksityistielain mukainen yksityistie ei välttämättä edellytä, että se on maastossa olemassa, vaan oleellista on, että tieoikeudet ovat olemassa. Tieoikeus on määritelty yksityistielaissa (8 §).
Käyttötarkoitukseltaan yksityisteitä on monenlaisia. Usein ne palvelevat vakituista tai
vapaa-ajan asutusta. Asuttuja yksityisteitä on yli 100 000 km. Yksityisteistä on lisäsi
sanottu yksityistielain 5 §:ssä, että yksityinen tie voi olla myös polkutie tai sellainen tie,
jota käytetään ainoastaan talvisaikaan taikka pääasiassa metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia varten rakennettu tie (metsäautotie) tai muu vain tietynlaista liikennettä varten
tarkoitettu tie. Rakennettuja metsäautoteitä on noin 120 000 km. Vähäisempiä metsäteitä, viljelysteitä ja muita kiinteistöjen omia teitä on noin 130 000 km (Selvitys yksityisteiden tienpidon erilaisista toimintamuodoista, luonnos, LVM 2003).
Vertailun vuoksi todettakoon, että yleisiä teitä on noin 79 000 km ja katuja noin 25 000
km. Yleisten teiden varsilla on noin 4 500 km kevyen liikenteen väyliä. Kuntien ylläpitämiä kevyen liikenteen väyliä on lähes 10 000 km. (Liikennetilastollinen vuosikirja
2003, Tilastokeskus 2003).
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3

YKSITYISTIE KEVYEN LIIKENTEEN REITIN OSANA

3.1

Perustelut yksityistien käyttöön

Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohjaaminen pois ajoradalta on keino, jolla tavoitellaan
kevyen liikenteen suosion lisääntymistä, liikenneturvallisuuden paranemista sekä usein
myös päätien liikennöitävyyden säilymistä.
Tavanomainen ratkaisu yleistä tietä käyttävän kevyen liikenteen olosuhteiden parantamiseksi on kevyen liikenteen väylän rakentaminen valtion toimesta yleisen tien osaksi.
Se ei kuitenkaan aina ole mahdollista tai tavoiteltavaa. Monin paikoin uuden väylän
rakentamisen vaihtoehtona voi olla yleisen tien suuntaisen yksityistien käyttö kevyen
liikenteen reittinä tai sen osana. Tällainen ratkaisu voi olla perusteltu useista syistä:
Tilanpuute ja tonttimaan tai rakennusten säästäminen
• Kevyen liikenteen väylän rakentamiselle ei aina ole tilaa tien ja tonttien välissä. Ohjaamalla kevyt liikenne käyttämään yksityistietä voidaan välttää
tonttien leikkaaminen tai rakennusten purkaminen.
Reitin viihtyisyys tai sujuvuus
• Yksityistietä käyttävä kevyen liikenteen reitti saattaa tarjota käyttäjälleen
miellyttävämmän, viihtyisämmän tai suoremman reitin kuin yleisen tien varrelle rakennettu erillinen kevyen liikenteen väylä.
Infrastruktuurin tehokas käyttö
• Yksityistietä käyttämällä voidaan välttää päällekkäisen infrastruktuurin rakentaminen ja ylläpito (kolme ajotietä rinnakkain) ja hyödyntää paremmin
jo olemassa olevaa liikenneverkkoa.
• Kevyen liikenteen olosuhteiden lisäksi myös yksityistien liikenteen olosuhteet voivat parantua tien mahdollisen kunnostamisen ja hoitotason noston
myötä. Silti osapuolten yhteenlaskettu panostus rakentamiseen ja kunnossapitoon on pienempi kuin kolmen rinnakkaisen ajotien tapauksessa.
Liikenneturvallisuuden ja päätien liikennöitävyyden nopea parantaminen
• Kevyen liikenteen ohjaaminen rinnakkaiselle yksityistielle voi olla nopeampi tapa parantaa liikenneturvallisuutta ja päätien liikennöitävyyttä kuin erillisen kevyen liikenteen väylän rakentaminen, jos väylähankkeen toteuttamiseen ei löydy riittävää rahoitusta. Yksityistien käyttö voi tällöin olla joko
pysyvä tai väylän rakentamista edeltävä tilapäinen ratkaisu.
Kustannukset
• Yksityistien käyttö on usein investointi- ja /tai käyttökustannuksiltaan edullisempi ratkaisu kuin kokonaan uuden väylän rakentaminen.
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3.2 Vaihtoehtoiset hallinnolliset järjestelyt kevyen liikenteen reitin toteuttamiseksi
Suunniteltaessa yksityistien käyttöä yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen väylän tai
reitin osana valittavana on useita hallinnollisia ratkaisuja. Yleisen tien vieressä kulkeva
yksityistie voidaan esimerkiksi ottaa yleisen tien osaksi, joka palvelee tienvarren kiinteistöjen ohella kevyttä liikennettä. Yleisen tien osaksi ottaminen on mahdollinen toimintatapa myös mm. yhdisteltäessä tienvarren kiinteistöille johtavia tonttiteitä yksityistiejärjestelyjen yhteydessä.
Vaihtoehtoisia hallinnollisia tapoja yleisen tien suuntaista kevyttä liikennettä palvelevan
reitin toteuttamiseksi ovat:
1. uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen yleisenä tienä,
2. yksityistien muuttaminen yleiseksi tieksi ja kevyen liikenteen ohjaaminen sille
tai yksityistien liittäminen yleisen tien osaksi (yksityistiestä tulee yleisen tien
kevyen liikenteen väylä, jolla on tontille ajo sallittu),
3. yksityistien muuttaminen asemakaava-alueella kaavan mukaisesti kevyen liikenteen käyttöön kaduksi, vain kevyelle liikenteelle osoitetuksi katualueeksi taikka
puistoon tai kortteliin osoitetuksi kevyen liikenteen raitiksi (rakennus- ja maankäyttölain mukaisella menettelyllä),
4. sopiminen yksityistien käytöstä kevyen liikenteen reitin osana ja siihen liittyvästä tien kunnossapidon ja mahdollisen kuntoonpanon vastuujaoista (tiepiiri ja/tai
kunta sopii yksityistien tienpitäjän tai tienpitäjien kanssa) sekä
5. siinä tapauksessa, että kyse on ulkoilua ja virkistystä palvelevasta ulkoilureitistä,
sen perustaminen yksityistielle sopimuksen tai ulkoilureittitoimituksen perusteella (ks. luku 5.6).
Tämä julkaisu keskittyy käsittelemään luettelon neljättä kohtaa eli sopimista kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle. Muita vaihtoehtoja käsitellään yleisemmällä tasolla. Vaihtoehtoiset ratkaisumallit on kuvattu tarkemmin B-osan ensimmäisessä luvussa (luku 9).
3.3

Kevyen liikenteen väylän erilaisten käyttötarpeiden vaikutus ratkaisuun

Kevyen liikenteen yhteydelle on olemassa erilaisia käyttötarpeita, jotka tulisi tunnistaa
siinä vaiheessa, kun pohditaan yhteyden toteuttamisvaihtoehtoja. Käyttötarpeita ja niihin liittyviä tarpeita ja vaatimuksia reitin olosuhteille ovat mm.
1. Koulumatkayhteys
- reitin turvallisuus (mm. autoliikenteen määrä ja nopeustaso yksityistiellä)
korostuu
- valaistus lisää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta
- kouluun on kuljettava talvellakin, mikä edellyttää riittävää talvihoitoa
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2. Työmatkayhteys
- nopeus ja sen myötä reitin suoruus ja ajo-olosuhteet (mäkisyys, päällyste) korostuvat
- talvikäyttö edellyttää hyvää hoitotasoa, jotta kevyt liikenne ei siirry päätielle tai auton käyttöön
- yksityistien valaiseminen voi olla perusteltua mm. silloin, jos päätie on
valaistu, jotta kevyt liikenne ei siirry päätielle
3. Vapaa-ajan käyttö (esim. pyörämatkailureitti)
- reitin viihtyisyys korostuu
- talvihoidon tarve voi olla pienempi tai talvikäyttöä ei ole lainkaan
- erityistarpeita luovat mm. rullaluistelu (päällysteen tasaisuus ja päällystetyn reitin jatkuvuus) sekä matkailijat ja muut käyttäjät, joille reitti ei ole
ennalta tuttu (opastustarve tavallista suurempi)
Erilaiset käyttötarkoitukset eivät automaattisesti suosi tai sulje pois yksityistien käyttöä
reitin osana, mutta erilaisten olosuhdevaatimusten täyttäminen vaikuttaa yksityisteiden
kanssa tehtävien sopimusten sisältöön ja eri osapuolten vastuujakoon reittiä rakennettaessa ja ylläpidettäessä.
3.4

Yksityistien rooli kevyen liikenteen verkossa

Kevyen liikenteen väylästöön osana tai jatkeena olevan yksityistien merkitys reittikokonaisuuden toimivuudelle on erilainen eri tilanteissa. Yksityistien verkollinen asema ja
kevyen liikenteen mahdollinen ohjaaminen yksityistielle vaikuttavat sekä reitin käyttöön ja käyttäjäkunnan valikoitumiseen että yksityistien kanssa mahdollisesti tehtävän
sopimuksen tarpeeseen.
1. Yksityistie yleisen jalankulku- ja pyörätien jatkeena (kuva 3.1)
•

1a) Kevyttä liikennettä ei ole erityisesti ohjattu yksityistielle
o Yleinen tapaus monessa paikassa. Yksityistietä käyttävät pääosin sen
varrella asuvat, mutta olosuhteista riippuen myös ne paikkakuntalaiset, jotka tietävät, että sen kautta pääsee eteenpäin. Tiehallinnon ja
yksityistien välillä ei tarvita sopimuksia.

•

1b) Kevyt liikenne on liikennemerkein ohjattu käyttämään yksityistietä
o Tienvarren asukkaiden lisäksi pääosa muistakin jalankulkijoista ja
pyöräilijöistä käyttää yksityistietä kevyen liikenteen väylänä. Kevyen
liikenteen opastaminen yksityistielle edellyttää sopimista yksityistien
käytöstä. Jos sopimus myöhemmin purkaantuu tai sitä ei ole tehty, ja
jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulku yksityisteillä myöhemmin
estetään tai kielletään, se ei vaikuta yksityistietä edeltävän kevyen
liikenteen väylän toimivuuteen jalankulku- ja pyöräilyreittinä.
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Kuva 3.1 Yksityistie yleisen jalankulku- ja pyörätien jatkeena

Kuva 3.2 Yksityistieosuus yleisten jalankulku- ja pyöräteiden välissä

2. Yksityistieosuus yleisten jalankulku- ja pyöräteiden välissä (kuva 3.2)
•

Yksityistie on suunniteltu osaksi kevyen liikenteen väylää ja kevyt liikenne on ohjattu käyttämään sitä. Olosuhteista riippuen pääosa jalankulkijoista ja pyöräilijöistä käyttää yksityistietä kevyen liikenteen väylänä.
Jos Tiehallinnon ja yksityistien välinen sopimus myöhemmin purkaantuu
ja yksityistien pitäjä kieltää tai estää jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
kulun, kevyen liikenteen reitti katkeaa. Jos tilanne on väliaikainen ja yksityistien kohdalle on tarkoitus rakentaa myöhemmin kevyen liikenteen
väylä, sopimus on luonnollisesti tarpeen vain siihen saakka.
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4

KUSTANNUKSET JA KUNNOSSAPIDON TASO

4.1

Rakentamisen ja kuntoonpanon kustannukset

Kevyen liikenteen ohjaaminen yksityistielle on usein investointikustannuksiltaan edullisempi vaihtoehto kuin uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen. Kevyen liikenteen
väylän rakentaminen maksaa haja-asutusalueella keskimäärin 120 000 euroa/km ja taajamassa 150 000 euroa/km vaihteluvälin ollessa 70 000 – 180 000 euroa/km (Mitä maksaa? Tienpidon kustannuksia 2001). Rakentamiskustannusten lisäksi kevyen liikenteen
väylän kustannuksia lisäävät maanlunastuskustannukset, jos väylä ei mahdu nykyiselle
tiealueelle. Lunastuskustannusten vaikutus on yleensä kuitenkin melko pieni.
Yksityistien kuntoonpano kevyen liikenteen käyttöön voi kustannuksiltaan vaihdella
erittäin paljon tien kunnosta riippuen. Parhaimmillaan hyväkuntoinen yksityistie ei vaadi juuri mitään kunnostustoimenpiteitä. Usein tarpeena voi olla esimerkiksi ojien ja
rumpujen ym. kuivatusjärjestelyjen kunnostus tai päällysteen uusiminen. Soratien pintauksen (SOP) uusimiskustannukset ovat keskimäärin noin 12 000 euroa/km (Mitä maksaa? Tienpidon kustannuksia 2001).
Pahimmillaan kuntoonpanokustannukset vastaavat uuden yksityistien rakentamista,
mutta tällöin on harvoin kyse pelkästään tien kunnostamisesta kevyttä liikennettä varten. Jos yksityistie edellyttäisi muutoinkin raskasta perusparantamista, se tulee ottaa
huomioon sovittaessa kustannusjaosta yksityistien pitäjän kanssa. Tällöinkin eri osapuolten yhteenlasketut kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin rakennettaessa sekä
uusi kevyen liikenteen väylä että perusparannettaessa yksityistie.
Sorapintainen yksityistie voi olla tarpeen päällystää, jos se opastetaan kevyen liikenteen
reitin osaksi. Kuitenkin myös sorapintainen väylä palvelee hyvin kevyttä liikennettä, jos
sitä hoidetaan riittävän hyvin. Pyöräily edellyttää ennen muuta riittävän kovaa pintaa,
pehmeä hiekkatie ei sovellu pyöräilyyn. Vaarana voi joissain tapauksissa olla se, että
pyöräilijät käyttävät edelleen päätien päällystettyä piennarta sorapintaisen yksityistienreitin sijaan.
Soratien päällystämiskustannukset vaihtelevat suuresti riippuen siitä, kuinka paljon tietä
samalla kunnostetaan. Yleisesti vaihteluväli voi olla 40 000 - 100 000 euroa/km. Toisaalta päällystäminen vähentää tien hoitokustannuksia. Sorapintaisten yleisten teiden
hoito (tasaus, pölynsidonta, sorastus ja routavaurioiden korjaus) maksaa keskimäärin
500...1 500 euroa/km vuodessa (Mitä maksaa? Tienpidon kustannuksia 2001).
Liitteissä kuvatuissa Turun tiepiirin esimerkkikohteissa yksityistien parantaminen on
parhaimmillaan ollut investointikustannuksiltaan 40-60 % edullisempi vaihtoehto kuin
mitä uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen vastaavalle jaksolle olisi ollut (Laitilan ja Kankaanpään kohteet).
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4.2

Kunnossapidon taso ja kustannukset

Yksityistielain 6 §:n mukaan ”tienpito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon. Tien
tekemisellä tarkoitetaan uuden tien rakentamista sekä ennestään olevan tien siirtämistä,
levittämistä ja muuta parantamista. Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka
ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa, niihin luettuina
tien aukipitäminen talvella ja puhtaanapito.” Yksityinen tie on pidettävä sen tarkoitusta
ja siitä tulevaa hyötyä edellyttävässä kunnossa. Tulkintaa auttaa eri ohjeet ja tapa pitää
yksityistiet kunnossa.
Yksityistien kunnossapitoon sisältyy mm. seuraavia hoito- ja kunnostustöitä (Yksityisten teiden kunnossapito, Tiehallinto 1999):
• Kesähoito (mm. höyläys, lanaus, pölynsidonta, päällysteiden ja pintausten
hoito, vesakontorjunta, niitto)
• Talvihoito (mm. lumen poisto, talvihöyläys, liukkauden torjunta, ojien ja
rumpujen talvikunnossapito)
• Muu hoito (mm. liittymien hoito)
• Tien kunnostus (mm. sorastus, ojien ja rumpujen kunnostus)
• Siltojen kunnossapito
Tiehallinnon tuotemäärittelyssä puhutaan kunnossapidon sijasta hoidosta ja ylläpidosta.
Hoidolla varmistetaan tiestön päivittäinen liikennöitävyys kaikkina vuorokauden aikoina hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti. Hoitotuotteisiin sisältyy talvihoito, liikenneympäristön hoito, rakenteiden ja laitteiden hoito, sorateiden hoito ja lauttaliikenne.
Ylläpidolla säilytetään tien käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto (mm. päällysteiden
ylläpito). Yksityistielain tarkoittaman kunnossapidon voidaan tulkita vastaavan Tiehallinnon hoito- ja jossain määrin myös ylläpitotuotteita. Yksityistien parantaminen saatetaan käsittää vastaavan myös joitakin ylläpitotuotteita
Tärkein epäselvyyttä aiheuttava kysymys yksityistien kunnossapidosta sovittaessa on
usein se, kenen vastuulla on päällysteen ylläpito eli huonokuntoisen päällysteen uusiminen tarvittaessa. Jos päällysteen ylläpitoa ei ole selkeästi määritetty kuuluvaksi kunnossapitokäsitteen sisälle, päällysteen ylläpitovastuista on tarpeen sopia erikseen.
Tilanteissa, joissa yksityistie toimii yleisen tien kevyen liikenteen väylän osana, yksityistien ja kevyen liikenteen väylän hoitotaso on perusteltua yhtenäistää. Erityisesti yhtenäinen taso on tarpeen talvihoidossa, jotta reitti on talvipäivinä kulkukelpoinen koko
pituudeltaan.
Käytännössä hoitotason yhtenäistäminen Tiehallinnon kevyen liikenteen talvihoidon
laatuvaatimusten tasolla merkitsee lähes aina yksityistien hoitotason nousua. Yksityistien hoitotasolle ei luonnollisesti ole olemassa velvoittavia normeja tai vaatimuksia,
vaan niitä voidaan hoitaa kunkin tien tarpeen mukaan. Voidaan kuitenkin olettaa, että
monessa tapauksessa yksityistien hoitotaso on alempi kuin vähäliikenteisten yleisten
teiden hoitotaso.
Seuraavassa on vertailtu yleisten teiden talvihoidon keskeisiä laatuvaatimuksia, jotka
antavat yleiskuvan yleisten teiden eri hoitoluokkien ja yleisen tien kevyen liikenteen
väylien talvihoidon eroista ja laadun tasosta. Yksityisteiden hoitotasoa kevyen liiken-
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teen väylinä (hoitoluokat K1 ja K2) voi verrata lähinnä vähäliikenteisimpien teiden hoitoluokkiin III ja II.
Taulukko 1. Lumen poiston ja pinnan tasauksen laatuvaatimuksia. Is – III ovat ajoradan
talvihoitoluokkia, K1 ja K2 kevyen liikenteen väylien hoitoluokkia. (Talvihoidon laatuvaatimukset 2004, Tiehallinto 2004)
Lumen poiston laatuvaatimuksia
Ib ja
II
III
K1
K2
TIb
10 cm
8 cm
4 cm
4 cm
4 cm
Maksimilumisyvyys
3 cm
(sohjo 2 (sohjo 2 (sohjo 2 (sohjo 4 (sohjo 5
sateen aikana
cm)
cm)
cm)
cm)
cm)
Yöllä voimassaoloajan ulkopuolella sallitaan yhtä hoitoluokkaa alempi vaaVoimassaoloajan
timustaso. Luokassa III maksimilumisyvyys on 10 cm yölläkin.
ulkopuolella 8 cm
Toimenpideaika,
2,5 h
3 h (sohpuhtaana
sateen (sohjo
3h
4h
6h
3h
4h
jo 2,5 h)
päättymisestä
2 h)
Laatuvaatimuksen
5-22
5-22
5-22
6-22
6-22
5-22
6-22
voimassaoloaika
Jos sade päättyy yöllä klo 22 jälkeen, ajorata ja kevyen liikenteen väylä on aurattava puhtaaksi voimassaoloajan alkuun mennessä, mikäli toimenpideajat niin edellyttävät.
Talvihoitoluokka

Is

I

Pinnan tasauksen laatuvaatimuksia
Talvihoitoluokka

Is

I

Ib ja TIb

II

III

Tasaisuusvaatimus

-

1 cm

1,5 cm
(TIb 3
cm)

3 cm

3 cm

K1

K2

yli 2 cm haittaavat

Kevyen liikenteen väylien vaatimuksena on lisäksi mm., että väylien aurauksessa ja tasauksessa saa
käyttää vain hammastettua terää ja keväällä edesautetaan pyöräilyä riittävällä sohjoontuvan polanteen poistolla: pehmenevä polanne pidetään enintään 2 cm paksuna.

Kevyen liikenteen ohjaaminen yksityistielle uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisen sijasta alentaa kunnossapidon kokonaiskustannuksia. Normaalisti alenema on suunnilleen yksityistien aikaisempien kunnossapitokustannusten verran. Kunnossapitokustannusten jakautuminen uudessa tilanteessa eri tahojen kesken riippuu siitä, mikä osa
kunnossapidosta on sovittu Tiehallinnon, kunnan ja yksityistien vastuulle ja minkälainen kunnan yksityisteiden kunnossapidon avustuskäytäntö kussakin tapauksessa muutoin olisi.
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5

LAINSÄÄDÄNTÖ JA VASTUUT

5.1

Yksityisteitä koskeva lainsäädäntö
Yksityisteitä on käsitelty seuraavissa laeissa:
•

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358
o Yksityistielaki (YTL) säätelee periaatteita, joiden nojalla yksityisiä teitä
ylläpidetään, miten yksityistien osakkaiden oikeudet ja velvollisuudet
määritellään ja muun muassa, miten osakkaiden päätöksenteko toteutuu.
Laissa säädellään lisäksi esimerkiksi valitusmenettelystä, kuntien ja valtion tehtävistä yksityisasioissa, korvauksista ja tieoikeuden perustamisesta. (Fagerlund: Tiekunta).

•

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä 21.12.2000/1267
o Asetus säätelee mm. tietoimitusta sekä valtion osallistumista tienpidon
kustannuksiin.

•

Laki yleisistä teistä 21.5.1954/243
o Laissa on säädetty yksityisen tien muuttamisesta yleiseksi tieksi samoin
kuin yksityisen tien ottamisesta yleisen tien osaksi (esimerkiksi yksityistiejärjestelyjen yhteydessä) ja yksityisen tien liittymisestä yleiseen tiehen.
o Parhaillaan on valmisteilla yleisistä teistä annetun lain korvaava uusi
maantielaki. Se ei kuitenkaan ole tuomassa muutoksia tässä työssä tarkasteltaviin yksityisteihin liittyviin säännöksiin.

•

Asetus yleisistä teistä 30.12.1957/482
o Asetuksessa on säädetty yksityisen tien muuttamisesta yleiseksi tieksi.

•

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132
o Laissa on säädetty kunnan oikeudesta yksityisen tien alueeseen (92 §):
”Jos yleiskaava-alueella yksityisistä teistä annetun lain (358/1962), jäljempänä yksityistielaki, 1 §:n mukainen yksityinen tie tai tie, jonka
maanomistaja on yhdyskuntarakentamisen yhteydessä varannut tiealueeksi, sijaitsee sellaisella alueella, joka kaavan mukaan on tarkoitettu liikenneväyläksi, kunnalla on oikeus korvauksetta panna kuntoon tiealue
siihen kuuluvine ojineen ja asettaa siihen johtoja sekä luovuttaa se yleiseen liikenteeseen.”
o Asemakaava-alueella kunta saa kunta saa omistukseensa katualueen, joka
ei sille ennestään kuulu, kiinteistönmuodostamislain mukaisella kiinteistötoimituksella (94 §). Maanomistajalla ei ole oikeutta saada korvausta
yksityistielain 1 §:n tarkoittamasta yksityistiestä, jos tie osoitetaan asemakaavassa katualueeksi (104 §).
o Yksityistie, jota pitkin yleisen tien suuntainen kevyt liikenne on suunniteltu kulkevaksi, voidaan myös ottaa yleisen tien osaksi (tapaus 2 luvussa
3.2). Asemakaava-alueella tämä edellyttää kuitenkin, että yksityistie on
kaavassa osoitettu liikennealueeksi. Muutos voidaan tehdä mahdollisen
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tiesuunnitelman yhteydessä tai erillisenä hallinnollisen luokan muutosasiana. On huomattava, että jos kaavan laatiminen on kesken, tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä ei voida tehdä ennen kuin kaava on hyväksytty. Siten kaavaprosessi tulee käynnistää riittävän aikaisin, jotta kaavan
ja tiesuunnitelman laatiminen voivat edetä samanaikaisesti toisiaan tukien.

5.2

•

Ulkoilulaki 13.7.1973/606
o Laissa käsitellään ulkoilureittejä ja niiden perustamista, suunnittelua ja
ulkoilureittitoimitusta.

•

Tieliikenneasetus 5.3.1982/182
o Asetuksessa on säädetty yksityistien tai yksityistien varrella olevan kohteen opastuksesta.

•

Kiinteistönmuodostamislaki 12.4.1995/554
o Yksityistielaissa on useassa kohdassa viitattu kiinteistönmuodostamislakiin mm. rasitteiden ja tietoimituksen menettelyjen osalta.
Asemakaava-alueiden katuja ja yleisiä alueita koskevaa lainsäädäntöä

Vastaavalla tavalla kuin yksityistie, myös kunnan katu tai kevyelle liikenteelle varattu
yleinen alue voi palvella yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen reitin osana. Tässä
yhteydessä katuja ja muita yleisiä alueita ei kuitenkaan käsitellä tarkemmin, seuraavassa
on ainoastaan mainittu keskeisiä asiaa koskevia lainkohtia.
Katujen ja muiden kevyttä liikennettä palvelevien yleisten alueiden kaavoitusta koskevat säädökset ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa (5.2.1999/132). Yleisellä alueella tarkoitetaan asemakaavassa katualueeksi, toriksi, liikennealueeksi, virkistysalueeksi tai
näihin verrattavaksi alueeksi osoitettua kunnan, valtion tai muun julkisyhteisön toteutettavaksi tarkoitettua aluetta (83 §).
Asemakaavassa katualue voidaan osoittaa tavanomaiseksi kaduksi tai pelkästään tai ensisijaisesti kevyen liikenteen käyttöön (esim. pihakatu, hidaskatu, jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu). Liikennealueita puolestaan ovat yleisiä teitä, rautateitä, vesiteitä, satamia ja lentokenttiä varten osoitetut alueet. Lain mukaan yleiseen tiehen kuuluvalle kevyen liikenteen väylälle voidaan osoittaa muusta myös liikennealueesta erillinen
liikennealue, jos se on paikallisista olosuhteista johtuen perusteltua. Katu- ja liikennealueiden ohella muita kevyttä liikennettä palvelevia asemakaavassa mahdollisesti osoitettavia yleisiä alueita ovat mm. puistokäytävät.
Asemakaavassa voidaan myös osoittaa tontille tai kiinteistölle rasite kulkuyhteyden järjestämiseksi rakennukseen muuta kiinteistöä tai yleistä jalankulkua varten (158 §), esimerkiksi korttelin läpi osoitettu kevyen liikenteen väylä.
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Katujen, kunnan kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien kunnossa- ja puhtaanapitoa
ja -vastuita koskevat säännökset sisältyvät lakiin kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta (31.8.1978/669).
5.3

Jokamiehenoikeudet ja yksityisen tien käyttöoikeus

Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen oikeuksia käyttää luontoa siitä riippumatta,
kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien
sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä jokamiehenoikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään. Jokamiehenoikeutta ei kuitenkaan saa käyttää haittaa
tai häiriötä tuottavalla tavalla. Esimerkiksi pihamailla, pelloilla ja istutuksilla liikkumisoikeutta on rajoitettu. Toisen pihamaata ei saa käyttää kulkutienä. Peltoa, niittyä tai istutusta ei saa käyttää kulkutienä, jos siitä aiheutuu vahinkoa. (http://www.ymparisto.fi
5.3.2004, http://www.metsakeskus.fi/pk/fine_jokamies.html 5.3.2004)
Jokamiehenoikeutta ei ole säännelty yleisesti Suomen lainsäädännössä. Se perustuu osin
kirjoittamattomaan maantapaan, osin rikoslakiin ja osin muuhun lainsäädäntöön.
(http://www.metsakeskus.fi/pk/fine_jokamies.html 5.3.2004, http://www.ymparisto.fi
5.3.2004)
Yksityistien pitäjä ei voi kieltää tiellä kävelyä, ratsastusta, pyöräilyä tai hiihtämistä.
Kuitenkin toimintaan joka selvästi lisää yksityistien kunnossapitokustannuksia, on saatava tiekunnan taikka tieosakkaiden lupa (YTL 80 §). Näin ollen sellainen liikkuminen,
josta aiheutuu merkittävää kunnossapidon lisääntymistä ja joka on järjestäytynyttä, voidaan kieltää; esimerkkinä tien käyttö säännöllisenä ratsastusreittinä. Kävelyn ja pyöräilyn osalta lähtökohtana voidaan pitää sitä, että jokamiehen oikeuksiin perustuen yksityistielle ei voida ohjata yleisen tien kevyttä liikennettä, vaan tämä edellyttää sopimusta
tiekunnan, tieosakkaiden tai maanomistajien kanssa.
5.4

Yksityisen tien käyttöoikeuden rajoittaminen

Yksityistielaissa on määritelty tien pitäjän oikeudet säädellä liikkumista tiellä.
Lain perusteella toimitustien pitäjä saa kieltää moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ja hevosajoneuvolla tapahtuvan liikenteen ulkopuolisilta. Yksityistien pitäjä ei kuitenkaan
voi yksityistielakiin nojautuen kieltää tiellä kävelyä, ratsastusta, pyöräilyä tai hiihtämistä. Sen sijaan esimerkiksi mopolla ajon voisi yksityistiellä kieltää. Tiekunnalla ei kuitenkaan ole ilman kunnan suostumusta em. kieltämisoikeutta, jos tiekunta saa valtion tai
kunnan kunnossapitoavustusta tai jos tie on hoitosopimuksella kunnan hoidossa. (Hämäläinen: Tiekunta ja tieosakas 2001, http://www.suomenlatu.fi/poluistareiteiksi
5.3.2004).
5.5

Tienpitäjän vastuu

Tienpitäjän vastuulla tarkoitetaan vastuuta tien pitämisestä liikenteen edellyttämässä
kunnossa sekä vastuuta mahdollisesta vahingonkorvauksesta tapauksessa, jossa tiellä
kulkijalle on sattunut tieolosuhteista aiheutunut vahinko. Sekä vastuu tien kunnosta että
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vahingonkorvausvastuu perustuvat seuraaviin lainkohtiin. Vahingon sattuessa mahdollinen vahingonkorvausvelvollisuus on tapauskohtaisesti harkittava; lainsäädäntö ei yksiselitteisiä normeja tien kunnolle aseta.
Yleisistä teistä annetun lain 11 ja 12 §:n mukaan tie on pidettävä liikennettä tyydyttävässä kunnossa ja yleinen tie on talvella pidettävä moottoriajoneuvoliikenteen tarvetta
vastaavasti lumi- ja jääesteistä vapaana, jollei liikenteen vähäisyyden vuoksi tai muusta
erityisestä syystä Tiehallinto toisin määrää. Laissa on lueteltu, mitä tien kunnossapitoon
kuuluu.
Yksityisteitä koskevan lain 7 §:ssä sanotaan, että ”Tie on pidettävä sellaisessa kunnossa
kuin sen tarkoitus ja siitä tuleva hyöty edellyttävät ottamalla kuitenkin huomioon, ettei
kunnossapidosta aiheudu tieosakkaalle kohtuuttomia kustannuksia.” Yksityistielaki ei
koske kiinteistöjen omia teitä eikä sopimusteitä vaan ainoastaan toimitusteitä.
Tienpitäjän vastuu ei ole sopimuksin siirrettävissä. Kuitenkin voidaan lähteä siitä, että
tehdessään sopimuksen tiekunnan tai tieosakkaiden kanssa yleisen kevyen liikenteen
ohjaamisesta yksityistielle, Tiehallinto tai kunta asiallisesti ottaa vastuun tien liikennöintikelpoisuudesta. Jos esimerkiksi tien huono talvihoito aiheuttaa tapaturman, tiekunta vastaa lain mukaan korvauksista kulkijan suuntaan, mutta voi sopimuksen perusteella itse vaatia korvausta valtiolta tai kunnalta.
5.6

Ulkoilureittien toteuttamista koskevia säännöksiä

Silloin kun kyse ei ole yleisen tien kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle vaan
esimerkiksi patikointi- tai pyöräretkeilyreitin viitoittamisesta yksityistielle, on suositeltavaa soveltaa ulkoilureitin perustamista koskevaa ohjeistusta. Ulkoilureittejä käsitellään ulkoilulaissa (13.7.1973/606). Laissa säädetään mm. seuraavaa:
• Jos yleisen ulkoilutoiminnan kannalta on tärkeätä saada johdetuksi ulkoilijain kulkeminen kiinteistön kautta eikä siitä aiheudu huomattavaa haittaa
kiinteistölle, on tästä luovutettava alue ulkoilureittinä käytettäväksi. (1§)
• Ulkoilureitin perustamiseksi on laadittava ja vahvistettava ulkoilureittisuunnitelma sekä pidettävä paikalla ulkoilureittitoimitus. (2§)
• Ulkoilureitin pitämisestä, johon kuuluu reitin tekeminen ja kunnossapito,
vastaa kunta. Kunta voi uskoa tehtävän sopivaksi katsotulle yhteisölle. Valtion maalle perustetun ulkoilureitin pitäminen on valtion asiana, jollei valtion suostumuksella ole ulkoilureittitoimituksessa toisin määrätty. (2§)
• Maan käyttöoikeuden luovuttamisesta ulkoilureittiä varten sekä alueen omistajalle tai haltijalle aiheutuvasta vahingosta tai haitasta, suoritetaan kertakaikkinen tai määräaikainen korvaus. (8 §)
Ulkoilulaissa ei ole suoraan ilmaistu, käsitetäänkö ulkoilureiteillä vain jalan liikkumiseen tarkoitettuja reittejä. Ulkoilulaissa on kuitenkin säädetty, että ”Ulkoilureittisuunnitelmassa on mainittava, mihin ulkoiluun liittyvään kulkemiseen reitti on tarkoitettu
(3§)” ja ”Kunta voi antaa määräyksiä ja ohjeita ulkoilureitin käyttämisestä (10§)”. Käytännössä on tulkittu, että ulkoilureittejä voi perustaa myös pyöräilyn käyttöön, mutta
asia on syytä mainita ulkoilureittisuunnitelmassa tai -sopimuksessa.
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Parhaillaan on käynnissä ulkoilureittejä koskeva ”Poluista reiteiksi E6&E10 –projekti”,
jonka tavoitteena on reitistöjen kehittäminen ja toimijoiden verkottumisen edistäminen.
Projekti keskittyy vaellusreitteihin, mutta mm. pyöräilyreitistöt kuuluvat myös projektiin. Projektin toteuttajana on Suomen Latu ry ja se saa rahoituksensa pääosin maa- ja
metsätalousministeriön maaseudun kehittämisrahoista. Liitteessä 2 on esitetty Poluista
reiteiksi -projektin laatima sopimusmalli ulkoilureitin käyttöoikeussopimukseksi.
Projektin www-sivuilta: (http://www.suomenlatu.fi/poluistareiteiksi/ 5.3.2004) löytyy
tietoa mm.
• ulkoilureittien suunnittelun ja toteuttamisen periaatteista,
• ulkoilureittien ylläpidosta ja
• lainsäädäntöön ja vastuuseen liittyvistä seikoista.
Ulkoilureittien suunnittelun ja toteuttamisen periaatteista on todettu mm. seuraavaa:
• Maanomistajille, paikallisille asukkaille, yhdistyksille ja järjestöille tiedotetaan reittien suunnittelusta ja heidät otetaan mukaan suunnitteluun alusta alkaen.
• Matkailuyrittäjät ja muut reitin palveluiden kehittäjät otetaan reitin suunnitteluun mukaan.
• Kaikkia maanomistajia kohdellaan tasavertaisesti.
• Reitin linjaus suunnitellaan reitin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.
Ulkoilureittien toteuttamisessa on kaksi vaihtoehtoista toteuttamiskeinoa.
1. Reitin perustaminen sopimuksella.
2. Ulkoilureittitoimitus:
2(a) Ulkoilureittitoimitus maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten
perusteella, jolloin toimitus ei edellytä alueellisen ympäristökeskuksen päätöstä.
2(b) Ulkoilureittitoimitus suoraan kaavaan merkityn reitin perusteella,
jolloin toimitus ei edellytä alueellisen ympäristökeskuksen päätöstä.
2(c) Ulkoilureittitoimitus ulkoilureittisuunnitelman ja alueellisen ympäristökeskuksen päätöksen perusteella.
Pääosin maamme ulkoilureitit on toteutettu tekemällä maanomistajan kanssa erilaisia
sopimuksia. Ulkoilureittitoimitusta on käytetty vähän. (http://www.suomenlatu.fi
/poluistareiteiksi).
Ulkoilureitit ja ulkoilulaki eivät koske moottorikelkkailureittejä, vaan niistä on säädetty
erikseen maastoliikennelaissa.
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6

YKSITYISTIEAVUSTUKSET

6.1

Valtion avustus

Yksityistien kunnossapitoon ja parantamiseen voidaan yksityistielain mukaan myöntää
valtionavustusta sellaiselle järjestäytyneelle yksityistielle, jonka vaikutusalueella on
vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta, jotka käyttävät tietä vähintään yhden kilometrin matkalla. Tie voi saada avustusta myös koko paikkakuntaa ajatellen huomattavan
liikenteellisen merkityksensä perusteella. Tiekunnan tiestä on avustuskelpoista vain pysyvän asutuksen käyttämä tai läpikulkuun käytettävä tieosuus. Avustuksen suuruus
määräytyy tien kunnossapitoluokan perusteella. Avustuksen saaminen edellyttää tiekunnan perustamista.
Vuoden 2004 budjetin mukaan määrärahaa yksityisten teiden kunnossapitoon ja parantamiseen saa käyttää yksityisistä teistä annetun lain (358/1962) ja asetuksen
(1267/2000) mukaisten valtionapujen maksamiseen, yksityisten teiden kunnossapitoon
ja parantamiseen. Budjetissa on lisäksi määritelty, että määrärahaa on tarkoitus käyttää
haja-asutusalueiden teiden kunnossapidon ja parantamisen tukemiseen. Määrärahaa käytetään tasa-arvoisen liikkumisen turvaamiseen ja pysyvän asutuksen sekä perustuotantotoiminnan tarvitsemien teiden avustamiseen niiden merkityksen suhteessa.
(http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2004/he_2004.html). Viime vuosina, vuosi 2004 mukaan
lukien, valtion budjetissa ei ole ollut riittävästi määrärahoja yksityisteiden kunnossapitoavustusten maksamiseen, vaan määrärahat ovat kuluneet parantamishankkeiden rahoittamiseen.
Parantamisavustukset jakaa tiepiiri hakemusten perusteella. Siten parantamisavustusten
kohdentamisesta päättää viime kädessä tiepiiri. Parantamishankkeissa etusijalle asetetaan huonokuntoiset sillat ja rummut, routavauriot, liikenneturvallisuuskohteet ja tien
kantavuuden parantaminen.
Valtionapuun oikeutettuja yksityisteitä on noin 60 000 km, avustettavia kohteita on
vuosittain noin 630 ja keskimääräinen avustus on 13 250 euroa. Tuen enimmäisosuus
voi olla 75 % todellisista hyväksytyistä kustannuksista. Määräraha on mahdollistanut
noin 60 prosentin mukaisen tuen kuntien tuen ollessa kyseisiin kohteisiin noin 20 %.
Valtion tuki kohdistuu ensisijassa teiden parantamiseen sekä lauttoihin.
(http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2004/ he_2004.html)

6.2

Kunnan avustus

Yksityistielain 95 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon
myönnettävistä avustuksista, avustusten ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin
yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan
suoritettavaksi. Yksityistielain nojalla kunnan avustusta voidaan myöntää ainoastaan
lain piirissä oleville toimitusteille. Pelkästään yksityistielain perusteella ei kunta siten
voi avustaa esimerkiksi sopimusteitä ja kiinteistöjen omia teitä. Kunnat voivat kuitenkin
halutessaan avustaa myös viimeksi mainittuja teitä, jos avustusperusteet ovat kuntalain
mukaan hyväksyttävät. Sama tie voi saada sekä kunnan että valtion avustusta.
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Kukin kunta päättää itse avustusperusteista, jakotavasta sekä avustuksen tarkemmista
ehdoista. Kunnan avustusperiaatteet ovat varsin väljät, mutta niiden tulee kuitenkin olla
sellaiset, että eri teiden ja tiekuntien yhdenvertaisuus toteutuu. Useissa kunnissa avustusten tehokkuus ja tasapuolisuus on varmistettu teiden pisteytykseen ja kunnossapitoluokitukseen ja avustusten määräytymiseen ja jakamiseen kunnossapitoluokittain. EteläSuomessa yleinen ehto avustukselle on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. Useimmiten vaaditaan yksi pysyvästi asuttu talous ja kunnanavustus myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tiepituudelle.
Kunta voi avustaa tienpitoa paitsi rahavaroin myös ottamalla yksityistien tekemisen tai
kunnossapidon kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Hoitosopimuksia käytetään
usein kaava-alueilla tai sen lievealueilla, jolloin teiden hoitaminen kunnan kalustolla tai
muutoin kunnan toimesta saattaa olla tarkoituksenmukaisempaa kuin rahallisen avustuksen antaminen. (Hämäläinen: Tiekunta ja tieosakas 2001, Fagerlund: Tiekunta)
Periaatteessa kunta voi siis sopia yksityisteiden, myös yksityistielain ulkopuolella olevien kiinteistöjen omien teiden ja sopimusteiden, kanssa tien tekemisen tai kunnossapidon
avustamisesta haluamallaan tavalla. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla yksityisteiden
tasapuolinen ja yhtäläinen käsittely sekä kunnan yhteisen edun ottaminen huomioon.
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7

LIIKENTEEN OHJAUS YKSITYISTIELLE JA -TIELLÄ

Liikennemerkin tai muun liikenteen ohjauslaitteen asettaa yleiselle tielle Tiehallinto.
Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle
vastaavanlaiselle liikennealueelle. Muulle tielle liikenteen ohjauslaitteen asettaa tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen, jota ei kuitenkaan saa ilman pätevää syytä
evätä. Suostumusta ei tarvita tien kunnon taikka tiellä tai sen vieressä tehtävän työn
vuoksi tarpeellisten tilapäisten liikennemerkkien asettamiseen. (Tieliikennelaki 51 §).
Pysyvän liikennemerkin yksityistielle asettaa siis tiekunta taikka tieosakkaat yhdessä
kunnan suostumuksella. Tilapäisen liikennemerkin voi asettaa tiekunnan toimielin (toimitsijamies taikka hoitokunta).
Jos kevyt liikenne halutaan ohjata yksityistielle ja opastaa sitä yksityistien varrella taikka muutoin asettaa yksityistielle tarpeellisia liikennemerkkejä, esimerkiksi nopeusrajoitus, asiasta tulee sopia yksityistien pitäjän kanssa tehtävässä sopimuksessa.
Kevyen liikenteen väylällä saa ajaa mopolla vain, jos se on erikseen liikennemerkissä sallittu. Yksityistiellä saa ajaa mopolla, ellei sitä ole erikseen
kielletty. Jos jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden lisäksi myös mopot ohjataan
yksityistielle, asia on syytä sisällyttää sopimukseen.
Kevyt liikenne ohjataan yksityistietä pitkin kulkevalle reitille kuvan mukaisella kevyen liikenteen reitin jatkumisesta kertovalla liikennemerkkiyhdistelmällä: jalankulkijoille ja pyöräilijöille tarkoitettu reitti yhdessä kulkusuuntaa osittavan nuolen kanssa (Liikenteen ohjaus: Viitoitus, Tielaitos
1996).
Valtakunnallinen pyörämatkailureitistö opastetaan ruskeapohjaisilla opasteilla, joiden
käyttö perustuu toistaiseksi kokeilulupaan. Merkit ovat tarroja, jotka kiinnitetään aluslevyyn tai olemassa olevien pylväiden ja putkien ympärille.
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8

KOKEMUKSIA YKSITYISTEIDEN KÄYTÖSTÄ YLEISEN TIEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN OSANA

Työn yhteydessä käytiin läpi joitakin Turun tiepiirissä toteutettuja tai suunnitteilla olevia kohteita, joissa yksityistie palvelee yleisen tien kevyen liikenteen väylän osana. Tapaukset on kuvattu tarkemmin liitteessä 4. Yhteenvetona valitun ratkaisun perusteluista
ja toimivuudesta voidaan todeta seuraavaa:
•

Tärkeimpinä perusteina yksityistien käytölle kevyen liikenteen väylän rakentamisen sijasta ovat olleet kustannussäästöt, uuden väylän vaatiman tilan
puute tai turhan liikenneverkon (kolmen rinnakkaisen ajotien) rakentamisen
välttäminen sekä viihtyisämmän reitin tarjoaminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille.

•

Jo toteutetut kohteet ovat toimineet hyvin sekä tienkäyttäjien että tienpitäjien
näkökulmasta ja ratkaisuun on oltu tyytyväisiä. Myös kunnossapidon käytännön hoito on toiminut kaikissa tapauksissa hyvin, vaikka hoitovastuu onkin eri tapauksissa eri tahoilla.

•

Suunnitteilla olevissa kohteissa ongelmiksi on noussut etenemistapa tilanteessa, jossa osa maanomistajista kannattaa ja osa vastustaa ratkaisua sekä
epäselvyys siitä, kumpi osapuoli – Tiehallinto vai kunta – sopii mistäkin yksityisteiden omistajien, osakkaiden tai tiekuntien kanssa.

•

Kunnat ovat osallistuneet ratkaisun toteuttamiseen eri tavoin eri tapauksissa,
mutta kaikissa tapauksissa kuntien rooli on ollut merkittävä: kunta on voinut
osallistua yksityistien parantamiskustannuksiin tai vastata niistä kokonaan,
kunta voinut sitoutua vastaamaan yksityistien kunnossapidosta tai avustaa sitä ja kunta on toiminut aktiivisena osapuolena yksityisteiden kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Tapaustutkimuksissa nousi esiin useita asiakokonaisuuksia, joiden kohdalla on epätietoisuutta oikeista tai mahdollisista menettelytavoista. Näitä asiakokonaisuuksia on pyritty selventämään raportin B-osassa. Suurimmat epäselvyydet liittyvät seuraaviin aiheisiin:
•

Sopimusosapuolet: kenen kanssa erilaisia yksityisteitä koskevat sopimukset
tulee tehdä ja mikä on Tiehallinnon ja kunnan tehtävänjako sopimuksissa?

•

Sopimuksen sisältö: mistä asioista sopimuksessa tulee sopia?

•

Yksityistien kuntoonpano: mitä valtion ja kunnan rahoituslähteitä yksityistien kuntoonpanoon on mahdollista käyttää?

•

Yksityistien kunnossapito: mitä valtion ja kunnan rahoituslähteitä yksityistien kunnossapitoon on mahdollista käyttää?
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OSA B: TOIMINTAOHJE
9

VAIHTOEHTOISET RATKAISUMALLIT

Tässä luvussa on käyty lyhyesti läpi vaihtoehtoiset hallinnolliset ratkaisumallit kevyttä
liikennettä palvelevan reitin toteuttamiseksi ja sen jälkeen luvuissa 10-12 on käsitelty
tarkemmin seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon silloin, kun ratkaisuksi valitaan kevyen
liikenteen ohjaaminen yksityistielle. Liitteessä 3 on sopimusmalli yksityistien käytöstä
yleisen tien kevyen liikenteen väylän osana.
Vaihtoehtoisia hallinnollisia tapoja yleisen tien suuntaista kevyttä liikennettä palvelevan
reitin toteuttamiseksi on useita ja reitti voi koostua useallakin eri tavalla toteutetuista
reitin osista.
Vaihtoehtoina ovat kuvan 9.1 mukaisesti
A. uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Tiehallinnon toimesta yleisenä
tienä (tielain mukaisella menettelyllä), asemakaava-alueilla joissain tapauksissa
myös kunnan toimesta asemakaavan mukaisena katuna taikka puistoon tai kortteliin osoitettuna kevyen liikenteen raittina (rakennus- ja maankäyttölain mukaisella menettelyllä)
B. yksityistien muuttaminen yleiseksi tieksi ja kevyen liikenteen ohjaaminen sille
tai yksityistien liittäminen yleisen tien osaksi (yksityistiestä tulee yleisen tien
kevyen liikenteen väylä, jolla on tontille ajo sallittu),
C. yksityistien muuttaminen asemakaava-alueella kaavan mukaisesti kevyen liikenteen käyttöön kaduksi, vain kevyelle liikenteelle osoitetuksi katualueeksi, puistoon tai kortteliin osoitetuksi kevyen liikenteen raitiksi (rakennus- ja maankäyttölain mukaisella menettelyllä),
D. sopiminen yksityistien käytöstä kevyen liikenteen reitin osana ja siihen liittyvästä tien kunnossapidon ja mahdollisen kuntoonpanon vastuujaoista (tiepiiri ja/tai
kunta sopii yksityistien tienpitäjän tai tienpitäjien kanssa) sekä
E. siinä tapauksessa, että kyse on ulkoilua ja virkistystä palvelevasta ulkoilureitistä,
sen perustaminen yksityistielle sopimuksen tai ulkoilureittitoimituksen perusteella (ks. luku 5.6).
Tämä ohje keskittyy käsittelemään luettelon vaihtoehtoa D, kuvassa korostettua menettelyä eli sopimista kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle. Lisäksi kohdan B mukaista menettelyä, jossa yksityistie muutetaan yleiseksi tieksi tai sen osaksi, käsitellään
lyhyesti luvun 11.3 lopussa.
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Kuva 9.1. Vaihtoehtoiset hallinnolliset ratkaisut yleisen tien suuntaista kevyttä liikennettä palvelevan reitin toteuttamiseksi
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10 TEHTÄVÄT ERI SUUNNITTELUVAIHEISSA
Yksityistien käyttömahdollisuus uuden kevyen liikenteen väylän rakentamisen sijasta
tulee selvittää jo esisuunnitteluvaiheessa. Ensimmäinen tehtävä on pohtia mahdollista
tai mahdollisia etenemispolkuja kuvan 9.1 mukaisesti. Jos päädytään siihen, että kevyen
liikenteen ohjaaminen yksityistielle voisi olla perusteltu etenemistapa, on tarpeen käydä
tarkemmin läpi luvussa 11 esitetyt asiakokonaisuudet ja niiden perusteella muotoutuvat
toimintavaihtoehdot.
Ennen kuin yleisen tien kevyt liikenne ohjataan yksityistielle, asiasta on aina tehtävä
kirjallinen sopimus. Yleisen tien kevyttä liikennettä ei saa ohjata yksityistielle ilman,
että asiasta on sovittu yksityistien pitäjän kanssa. Myöskään Tiehallinnon ei tule operoida yksityistiellä ilman, että toimenpiteistä ja osapuolten vastuista on kirjallisesti sovittu.
Viimeistään yleissuunnitelmavaiheessa (tai toimenpideselvityksessä, jos yleissuunnitelmaa ei laadita) tulee saada varmuus siitä, että kevyen liikenteen ohjaaminen yksityistielle on mahdollista, jotta päätös toteutettavasta vaihtoehdosta voidaan tehdä. Käytännössä tämä edellyttää vähintään ennakkosopimusta yksityistien tiekunnan, osakkaiden
tai omistajien kanssa.
Alustavankin käyttöoikeussopimuksen tekeminen edellyttää yleensä sitä, että myös yksityistien mahdollisesta kuntoonpanosta ja sen rahoituksesta sekä tien kunnossapitovastuusta on ainakin alustavasti sovittu osapuolten kesken. Sopiminen on tehtävä yhdessä
kaikkien osapuolten kesken: Tiehallinnon, kunnan sekä yksityistien edustajien. Jos ehdotus kuntoonpano- ja kunnossapitovastuista on kuvattu yleissuunnitelmassa tai toimenpideselvityksessä, osapuolet voivat ottaa kantaa ja sitoutua siihen suunnitelmista
antamissaan lausunnoissa.
Yksityistien kuntoonpanon edellyttämät toimenpiteet ja kustannusjako eri osapuolten
välillä sisällytetään tiesuunnitelmaan yleiseen tiehen kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi. Myös kunnossapitovastuut on perusteltua kuvata ja hyväksyä tiesuunnitelmassa.
Tiesuunnitelman lisäksi tarvitaan aina erillinen sopimus Tiehallinnon, kunnan ja yksityistien tiekunnan, osakkaiden tai omistajien välillä. Sopimus on hyvä liittää tiesuunnitelman liitteeksi.
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11 RATKAISUMALLIN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT JA SOPIMUKSESSA HUOMIOON OTETTAVAT
ASIAT
11.1 Sopimusosapuolet ja sopimuksen sitovuus
Kiinteistöjen omien teiden ollessa kyseessä sopimus tehdään kiinteistön omistajan kanssa.
Sopimusteiden kohdalla sopimuskumppanit on harkittava tilanteen mukaan. Mikäli tie
on selvästi vain yhden maanomistajan maalla, voidaan sopimus tehdä tämän maanomistajan kanssa. Jos maanomistajia ja sopimuskumppaneita on enemmän, sopimus on
yleensä tarpeen tehdä kaikkien osapuolten kanssa. Jos esimerkiksi kyseessä on usean
kiinteistön alueella kulkeva tie, jota käyttävät kaikki tienvarren kiinteistöt, sopimus tulee tehdä kaikkien kiinteistönomistajien kanssa.
Järjestäytymättömän toimitustien tapauksessa tarvitaan kaikkien tieosakkaiden suostumus. Sopimus on tehtävä kaikkien osakkaiden kanssa erikseen.
Järjestäytyneen toimitustien (tiekunta perustettu) tapauksessa tieosakkaat päättävät tienpitoon liittyvistä asioista ja muista tiekunnan asioista tiekunnan kokouksesta. Sopimus
yksityistien käytöstä kevyen liikenteen väyläverkon osana vaatii järjestäytyneen tiekunnan osalta tiekunnan kokouksen päätöksen. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja osakkaan äänimäärä määräytyy tieyksikköjen mukaan. (Suurosakkaan äänivaltaa leikataan tarvittaessa niin, että yhdenkään tieosakkaan äänimäärä ei ylitä 30 prosenttia kokouksessa edustettuina olevien yksiköiden kokonaismäärästä). Pöytäkirja tiekunnan tekemästä päätöksestä on hyvä liittää myös Tiehallinnon kanssa tehtävään sopimukseen.
Mahdollisen sopimuksen sitovuus tulevaisuudessa riippuu yksityistietyypistä seuraavan
taulukon mukaisesti:
Yksityistien käyttösopimuksen sitovuus
Sopimus sitoo vain nykyistä maanomistajaa. Jos tila
myydään, sopimus purkaantuu, ellei uusi omistaja hyväksy sopimusta.
Sopimus sitoo vain nykyisiä maanomistajia. Jos tila
myydään, sopimus purkaantuu, ellei uusi omistaja hySopimustie
väksy sopimusta.
Sopimus vaatii jokaisen osakkaan allekirjoituksen tai
tehdään kaikkien kanssa erikseen ja se sitoo jokaista
Toimitustie/ järjestäyosakasta erikseen. Sopimuksen purkamismenettely on
tymätön tieyritys
tärkeää määritellä sopimuksessa, sillä se jää muutoin
epäselväksi.
Sopimuksen hyväksyy tiekunnan kokous ja se sitoo
tiekuntaa. Myös sopimuksen purkamisesta päättää tieToimitustie/tiekunta
kunnan kokous.
Kiinteistön oma tie

Onko varmuus sopimuksen ajallisesta
kestosta?
Ei

Ei

On

On
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Suositukset:
! Toimitustie: Sopimus yksityistien käytöstä suositellaan ensisijaisesti tehtäväksi
vain silloin, kun kyseessä on toimitustie ja mieluiten järjestäytynyt toimitustie.
Tällöin sopimuskumppanina on tiekunta ja sopimus sitoo myös tulevia tieosakkaita. Myös järjestäytymättömän toimitustien kanssa tehtävä sopimus sitoo tulevia tieosakkaita, mutta kaikkien osakkaiden suostumuksen saaminen voi käytännössä osoittautua vaikeaksi.
! Sopimustie ja kiinteistön oman tie: Jos kyseessä on sopimustie tai kiinteistön
oma tie, yksityistien käyttöä ei suositella, koska sopimus sitoo vain sen tehnyttä
maanomistajaa. Sopimuksen tekemistä voidaan kuitenkin harkita myös niiden
kanssa silloin, jos yksityistietä käyttävä kevyen liikenteen reitti on
a) väliaikaiseksi tarkoitettu tai
b) vaihtoehtoinen reitti on löydettävissä taikka kevyen liikenteen väylä rakennettavissa korvaamaan kyseistä väyläjaksoa, jos kiinteistön seuraava omistaja ei sopimukseen suostukaan.
Sopimustietä tai kiinteistön omaa tietä koskevaan sopimukseen tulee lisätä ulkoilureitin sopimusmallin (liite 2) 8 §:n mukainen lausuma, että sopimus ja
mahdolliset tien käyttöä koskevat korvaukset sitovat kiinteistön myöhempää
omistajaa tai haltijaa ja että maanomistaja on velvollinen sisällyttämään tätä
koskevan ehdon kiinteistön luovutussopimukseen. Kiinteistön uutta omistajaa
tai haltijaa ehdottomasti sitova vaikutus syntyy vain tienkäyttösopimuksen kirjaamisella lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tämän vuoksi on sopimustietä tai
kiinteistön omaa tietä koskevaan sopimukseen otettava ulkoilureitin sopimusmallin 11 §:n mukainen lausuma sopimuksen kirjaamisesta ja että tiepiirillä on
oikeus maanomistajaa kuulematta sitä hakea. Kirjaamista ei voida jättää maanomistajan toimenpiteiden varaan vaan tiepiirin on siitä huolehdittava. Kirjaamisen edellytyksenä on, että sopimus on määräaikainen.
! Jos kyseessä on sopimustie, voi joissain tapauksissa olla perusteltua pyrkiä edistämään tietoimituksen tekemistä ja tieyrityksen järjestäytymistä ennen sopimuksen tekoa. Tässä asiassa erityisesti kunta voi olla aloitteellinen.
! Sopimusosapuolina tulisi yleensä olla yksityistien lisäksi sekä Tiehallinto että
kunta. Vaikka kyseessä on yleisen tien kevyttä liikennettä palveleva yksityistie,
jonka kuntoonpanosta vastaa Tiehallinto, kunnan panosta tarvitaan yleensä yksityistien hoidosta sovittaessa (ks. luku 11.4).
11.2 Tienpitäjän vastuu
Luvussa 5.5 on käsitelty lyhyesti lainsäädännön mukaiset tienpitäjän vastuut yleisen ja
yksityisen tien tapauksessa. Lähtökohtaisesti tienpitäjä on aina vastuussa siitä, että tie
pidetään tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Kiinteistön omalla tiellä ja sopimustiellä ei
kuitenkaan ole lakiin perustuvaa tienpitäjää, sillä yksityistielaki ei koske niitä. Tienpitäjän vastuu ei ole sopimuksin siirrettävissä.

35

Tienpitäjän vastuu (kulkukelpoisuus, tienkäyttäjien turvallisuus)
Tiellä ei ole lakiin perustuvaa tienpitäjää (yksityistielaki ei koske sopimustietä). Tienkäyttäjät liikkuvat omalla vastuullaan.
Tiellä ei ole lakiin perustuvaa tienpitäjää (yksityistielaki ei koske sopimusSopimustie
tietä). Tienkäyttäjät liikkuvat omalla vastuullaan.
Toimitustie/ järjestäy- Tieosakkailla on yhteinen vastuu.
tymätön tieyritys
Vastuu on tiekunnan kautta tieosakkailla tieyksiköiden suhteessa.
Toimitustie/tiekunta
Kiinteistön oma tie

Suositukset:
! Yksityistien tieosakkaat tai tiekunta ovat siis edelleen vastuullinen tienpitäjä,
vaikka kunnan tai Tiehallinnon kanssa olisikin tehty sopimus yksityistien yleisestä käytöstä tai kunnossapidosta. Kuitenkin voidaan lähteä siitä, että tehdessään sopimuksen tiekunnan tai tieosakkaiden kanssa yleisen kevyen liikenteen
ohjaamisesta yksityistielle, Tiehallinto tai kunta asiallisesti ottaa vastuun tien
liikennöintikelpoisuudesta. Jos esimerkiksi tien huono talvihoito aiheuttaa tapaturman, tiekunta vastaa lain mukaan korvauksista kulkijan suuntaan, mutta voi
sopimuksen perusteella itse vaatia korvausta kunnalta tai valtiolta.
! Yksityistiellä noudatettavasta kunnossapidon sisällöstä ja tasosta tulisi aina sopia Tiehallinnon tai kunnan ja yksityisten välisessä sopimuksessa. Esimerkiksi
talvihoito voidaan sopia tehtäväksi sopivaksi katsottavien Tiehallinnon laatuvaatimuksen mukaisesti. Erikseen on tarpeen sopia siitä, kenen vastuulla on
päällysteen ylläpito eli huonokuntoisen päällysteen uusiminen tarvittaessa.
11.3 Yksityistien kuntoonpanon rahoitus
Voidaanko yksityistien kuntoonpano yksityisenä tienä toteuttaa perustienpidon
hankkeena ja rahoituksella?

Valtion vuoden 2004 talousarvion mukaan Tiehallinnolle myönnettävää perustienpidon
määrärahaa saa käyttää yleisten teiden perustienpidosta ja yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanosta, maa-ainesalueiden hankinnoista sekä Tiehallinnon kiinteistönpidosta aiheutuvien menojen maksamiseen. (http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2004/
he_2004.html)
Suomen kuntaliitto ja Tiehallinto ovat hyväksyneet yhteiset periaatteet kunnan ja valtion kustannusvastuusta yleisen tien pidossa (Kunnan ja valtion kustannusvastuun periaatteet yleisen tien pidossa, 2001). Periaatteiden mukaan yleiseen tiehen kuuluvan tai
erillisellä asemakaavan mukaisella liikennealueella olevan kevyen liikenteen väylän
toteuttaa ja sen kunnossapidosta huolehtii pääsääntöisesti valtio. Samoin ennestään oleville kaduilla ja yksityisille teille yleisen tien tekemisen takia tarvittavien ja tien tekemisen yhteydessä tehtävien töiden kustannuksista vastaa valtio. Sen sijaan siitä, mikä on
kunnan ja valtion rooli yksityistien pidossa silloin, kun yksityistie toimii yleisen tien
suuntaisen kevyen liikenteen reitin osana, ei ole sovittuja periaatteita.
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Suositukset:
! Edellä olevan sekä yleisesti noudatetun käytännön perusteella on linjattavissa,
että perustienpidon rahoja voidaan käyttää myös muihin kuin suoraan yleisiin
teihin kohdistuviin toimenpiteisiin, jos ne aiheutuvat yleisen teiden perustienpidosta. Siten Tiehallinto voi maksaa yksityistien kuntoonpanon esimerkiksi yksityistiejärjestelyn yhteydessä. On kuitenkin epäselvää, voiko Tiehallinto maksaa
yksityistienä säilyvän tien kuntoonpanon, vaikka yksityistien käyttö yleisen tien
suuntaisen kevyen liikenteen reittinä edellyttäisi parantamista. Työn loppusuosituksissa (osa C) ehdotetaan asian selkeyttämistä valtion talousarvioperusteluissa.
! Jos yksityistien kuntoonpano liittyy laajempaan hankkeeseen, esimerkiksi yksityistiejärjestelyihin tai kevyen liikenteen väylän rakentamiseen muualle päätien
varrelle, yksityistien kuntoonpanotoimenpiteet ja niiden vastuu- ja kustannusjako on perusteltua kuvata tiesuunnitelmassa. Tällöin mm. kunta voi ottaa aisaan
kantaa tiesuunnitelman käsittelyn yhteydessä. Jos kysymys on ainoastaan kevyen liikenteen ohjauksesta yksityistielle ja siihen liittyvästä yksityistien kuntoonpanosta, riittää ao. kuntoonpanotoimenpiteiden määrittäminen sopimuksessa tai
sen liitteenä olevassa kuntoonpanosuunnitelmassa.

Voidaanko yksityistien kuntoonpano toteuttaa valtion yksityistieavustuksella?

Valtion yksityistieavustuksen periaatteita on käyty läpi luvussa 6.1
Kiinteistöjen omat tiet ja sopimustiet eivät kuulu yksityistielain eivätkä siinä mainitun
valtionavustuksen piiriin. Lisäksi yksityistielain mukaan valtionavustus edellyttää tiekunnan perustamista, joten järjestäytymätön tieyritys ei voi saada valtion avustusta.
Tiekunnan tietä voidaan siis avustaa, jos lain määräämät kriteerit vakituisen asutuksen
ja tiepituuden tai huomattavan liikenteellisen merkityksen suhteen täyttyvät. Avustuksen saaminen edellyttää sen anomista. Tien parantamisen avustus on harkinnanvarainen
ja tiepiirin päätettävissä.
Suositukset:
! Lainsäädäntö ei aseta esteitä sille, että tiepiiri myöntää valtion yksityistieavustusta järjestäytyneen toimitustien (tiekunta) parantamiseen käytettäessä sitä kevyen liikenteen väylän osana, mikäli tie täyttää lain edellyttämät valtionavustuksen kriteerit. Mm. avustuskriteeriä tien huomattava liikenteellinen merkitys ei
ole missään rajattu koskemaan vain autoliikennettä. Käytännössä avustusperusteina on viime vuosina ollut vaurioiden korjaaminen (esim. siltojen ja rumpujen
peruskorjaus, routavauriot) ja tien kantavuuden parantaminen sekä liikenneturvallisuutta parantavat toimenpiteet (jollainen yksityistien käyttö kevyen liikenteen väylänä on).
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Voidaanko yksityistien kuntoonpano toteuttaa kunnan yksityistieavustuksella?

Kunnan yksityistieavustuksia on käsitelty luvussa 6.2.
Kunta voi sopia yksityisteiden kanssa tien tekemisen avustamisesta haluamallaan tavalla. Yleensä avustuksen saaminen edellyttää kunnan asettamien vakituisen asutuksen
tms. kriteerien täyttymistä. Eräissä kunnissa avustuksen saaminen edellyttää tiekuntaa.
Kunnan avustusperiaatteiden tulee olla sellaisia, ettei yhdenvertaisuutta loukata. Kaikkia
teitä ei kuitenkaan tarvitse avustaa samalla tavalla, mutta lähtökohtaisesti samanlaisia
teitä avustetaan samalla tavalla.
Yksityistie muuttuu kaava-alueella kaduksi kun kadunpitopäätös on tehty. Ennen sitä
yksityistie säilyy edelleen yksityistienä, mutta usein kunnat hoitavat kaava-alueella olevia yksityisteitä, mikä on osa kunnan avustuspolitiikkaa.
Suositukset:
! Yleisesti käytössä jo olevien kriteerien lisäksi myös yleisen kevyen liikenteen
ohjaaminen käyttämään yksityisteitä voidaan katsoa perusteeksi yksityistien,
myös kiinteistöjen omien teiden, avustamiselle.
! Kyseessä on kunnan ja tiekunnan välinen sopimus, jonka tulisi olla osa kolmen
osapuolen (yksityistie, kunta ja Tiehallinto) kokonaissopimusta.

Voidaanko yksityistie liittää tiealueen osaksi ja sen yhteydessä huolehtia kuntoonpanosta perustienpidon rahoituksella?

Yksityistie voidaan ottaa haltuun ja osoittaa kevyen liikenteen väyläksi (jolla on sallittu
tonteille ajo). Kevyen liikenteen väylä voi olla myös nykyisestä tiealueesta irrallinen
tien suuntaista liikennettä palveleva alue. Tällöin toimitaan tielain mukaisten Tiehallinnon normaalien lunastusmenettelyjen mukaan. Asemakaava-alueella yksityistien liittäminen tiealueen osaksi edellyttää, että se on kaavassa osoitettu liikennealueeksi.
Suositukset:
! Yksityistien liittäminen tiealueeseen on vaihtoehtoinen ratkaisu sopimukselle
kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle (ks. luku 9). Se on mahdollinen
ratkaisu sellaisessakin tilanteessa, jossa sopimukseen perustuvaa ratkaisua ei
syystä tai toisesta saada aikaan.

Voidaanko yksityistie ottaa yleiseksi tieksi ja sen yhteydessä huolehtia kuntoonpanosta?

Yksityistien ottaminen yleiseksi tieksi sisältää aina tien kuntoonpanon yleiseltä tieltä
edellytettävälle tasolle.
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Tiehallinto on määritellyt ohjeelliset kriteerit, joiden perusteella muutoksen tarvetta arvioidaan tien vaikutusalueen asutuksen, tien pituuden ja liikennemäärän mukaan (Tie- ja
vesirakennushallitus 1989).
Pistotiet ja sellaiset rengas- ja rinnakkaistiet, joiden läpikulkuliikenne on vähäistä:
•

Tien tulee olla yli 6 km pitkä ja lisäksi
- harvaan asutuilla alueilla (enintään 7 as./km2) tien vaikutusalueella tulee olla vähintään 80 (poikkeuksellisesti 60) asukasta
- keskimääräisen asukastiheyden alueilla (7-15 as./km2) tien vaikutusalueella tulee olla vähintään 120 (100) asukasta
- tiheän asutuksen alueilla (enemmän kuin 15 as./km2) tien vaikutusalueella tulee olla vähintään 150 (130) asukasta.

Läpikulkutiet sekä sellaiset rengas- ja rinnakkaistiet, joiden läpikulkuliikenne
on merkittävää:
•

Tien tulee yleensä olla yli 4 km pitkä ja lisäksi
- kun läpikulkuliikenne on yli 50 autoa/vrk, asukkaiden määrälle ei ole
vaatimuksia
- kun läpikulkuliikenne on 50-25 autoa/vrk, tien vaikutusalueella tulee olla 10-50 asukasta
- kun läpikulkuliikenne on 24-10 autoa/vrk, tien vaikutusalueella tulee olla 51-100 asukasta.

•

Jos tien pituus on alle 4 km, läpikulkuliikennettä on oltava vähintään 50 autoa/vrk.

Kyse on suosituksista ja esimerkiksi verkollisten syiden vuoksi yksityistie voidaan ottaa
yleiseksi tieksi, vaikka em. kriteerit eivät täyttyisikään.
Yksityistien ottaminen yleiseksi tieksi vahvistetaan Tiehallinnon esityksen pohjalta liikenne- ja viestintäministeriössä.
Suositukset:
! Liikennemäärän osalta myös odotettavissa olevan kevyen liikenteen määrän tulisi olla yhtäläinen kriteeri autoliikenteen määrän kanssa pohdittaessa yksityistien ottamista yleiseksi tieksi. Myös kevyen liikenteen verkolliset syyt voivat
ainakin periaatteessa joissain tapauksissa olla riittävän painavat yksityistien ottamiseksi yleiseksi tieksi.
! Yksityistien kuntoonpano yleiseksi tieksi on melko kallista. Se ei yleensä olekaan suositeltava vaihtoehto, jos päätavoitteena tarkasteltavassa tapauksessa on
investointikustannussäästö verrattuna kevyen liikenteen väylän rakentamiseen.
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11.4 Yksityistien kunnossapidon avustaminen
Voiko Tiehallinto ottaa yksityistien talvi- ja/tai kesäkunnossapidon tehtäväkseen
perustienpidon rahalla?

Valtion vuoden 2004 talousarvion mukaan perustienpidon määrärahaa saa käyttää yleisten teiden perustienpidosta ja yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanosta
aiheutuvien menojen maksamiseen. Kuten edellä luvussa 11.3. on todettu, perustienpidon rahoja voidaan käyttää myös muihin kuin suoraan yleisiin teihin kohdistuviin toimenpiteisiin, jos ne aiheutuvat yleisen teiden perustienpidosta.
Suositukset:
! On epäselvää, onko yksityistien käyttö yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen
reittinä talousarvion perustelussa tarkoitettu yleisen tien perustienpidosta aiheutuva meno ja voidaanko myös yksityistien jatkuva kunnossapito tulkita tällaiseksi menoksi. Työn loppusuosituksissa (osa C) ehdotetaan asian selkeyttämistä
valtion talousarvioperusteluissa.

Voiko yksityistien talvi- ja/tai kesäkunnossapitoa rahoittaa valtion yksityistieavustuksella?

Valtion yksityistieavustuksen periaatteita on käyty läpi luvussa 6.1
Kiinteistöjen omat tiet ja sopimustiet eivät kuulu yksityistielain eivätkä siinä mainitun
valtionavustuksen piiriin. Lisäksi yksityistielain mukaan valtionavustus edellyttää tiekunnan perustamista joten vain järjestäytynyt toimitustie voi saada valtion avustusta.
Tiekunnan tietä voidaan siis avustaa, jos valtion budjettiin myönnetään riittävästi rahaa
ao. tarkoitukseen
Suositukset:
! Tällä hetkellä valtion avustusta ei yksityistien kunnossapitoon ole saatavissa.
Periaatteessa avustus on mahdollinen, jos valtion budjettiin myönnetään riittävästi rahaa ao. tarkoitukseen. Nyt yksityistieavustuksiin osoitetut rahat käytetään
ensisijaisesti teiden parantamiseen. Kunnossapidon voidaan tässä yhteydessä
tulkita tarkoittavan lähinnä jatkuvaa kesä- ja talvihoitoa (mm. auraus, puhtaanapito, päällysteen paikkaus). Sen sijaan huonokuntoisen päällysteen uusiminen voidaan rinnastaa tien parantamiseen, varsinkin kun sen yhteydessä useimmiten tehdään myös muuta tien kunnostusta. Näin ollen päällysteen uusimiseen
voidaan myöntää valtionapua vastaavasti kuin esimerkiksi soratien päällystämiseen.
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Voidaanko yksityistien talvi- ja/tai kesäkunnossapito sopia tehtäväksi kunnan
toimesta tai avustuksella?

Kunnan yksityistieavustuksia on käsitelty luvussa 6.2.
Kunta voi sopia yksityisteiden kanssa tien kunnossapidon avustamisesta haluamallaan
tavalla. Yleensä avustuksen saaminen edellyttää kunnan asettamien vakituisen asutuksen tms. kriteerien täyttymistä. Eräissä kunnissa avustuksen saaminen edellyttää tiekuntaa. Kunnan avustusperiaatteiden tulee olla sellaisia, ettei yhdenvertaisuutta loukata.
Kaikkia teitä ei kuitenkaan tarvitse avustaa samalla tavalla, mutta lähtökohtaisesti samanlaisia teitä avustetaan samalla tavalla. Useissa kunnissa avustusten tehokkuus ja
tasapuolisuus on varmistettu teiden pisteytyksen ja kunnossapitoluokituksen avulla.
Kunta voi avustaa yksityistien tienpitoa paitsi rahavaroin myös ottamalla yksityistien
kunnossapidon kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Toimitusteiden osalta menettelystä on säädetty yksityistielaissa, mutta myös kiinteistön omien teiden ja sopimusteiden hoito on mahdollista sopia kunnalle, jos kunta tällaisen sopimuksen päättää tehdä.
Yksityistie muuttuu kaava-alueella kaduksi kun kadunpitopäätös on tehty. Ennen sitä
yksityistie säilyy edelleen yksityistienä, mutta usein kunnat hoitavat kaava-alueella olevia yksityisteitä, mikä on osa kunnan avustuspolitiikkaa.
Suositukset:
! Kunta lienee usein luonteva vaihtoehto kunnossapidon vastuutahoksi. Lupaus
kunnossapidon hoitamisesta saattaa olla ydinkysymys sille, että yksityistie sallii
yleisen kevyen liikenteen opastamisen kyseiselle yksityistielle.
! Kuntien yksityistieavustusten jakoperusteissa tulee ottaa huomioon myös se, jos
yksityistie on osa kevyen liikenteen käyttämää reittiä.
11.5 Valaistuksen rakentaminen ja hoito
Käytettäessä yksityistietä yleisen kevyen liikenteen reittinä saattaa tulla tarve rakentaa yksityistielle valaistus. Valaistuksen rakentaminen voi olla osa yksityistien kuntoonpanoinvestointia ja siten rahoitusmahdollisuuden osalta rinnastettavissa yksityistien muuhun kuntoonpanoon, kuten päällystämiseen (ks. luku 11.3).
Valaistuksen energiakustannukset puolestaan ovat rinnastettavissa tien kunnossapitoon ja yksityistien energiakustannusten rahoitusmahdollisuudet siten vastaavanlaiset kuin muunkin kunnossapidon rahoitusmahdollisuudet (ks. luku 11.4).
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11.6 Eräitä erikoistapauksia
Museotiet ja -sillat
Vanhat historialliset tiet ja -sillat saattavat usein olla houkuttelevia kevyen liikenteen
reiteiksi, erityisesti matkailua ajatellen. Vanha tie tai silta voi kuitenkin olla erityinen
museotie tai -silta tai muu esimerkiksi kaavassa osoitettu suojelukohde, jolloin sen käyttöä harkittaessa tulee ottaa huomioon mahdolliset rajoitukset tien kunnostamiselle ja
liikennöinnille. Esimerkiksi sorapintaisen tien päällystäminen voi edellyttää museoviranomaisten suostumusta.
Syrjään jäävät vanhat tienosat
Uutta tietä rakennettaessa syrjään jäävät vanhat tienosat määritellään tiesuunnitelmassa
jäämään joko Tiehallinnolle tai siirtymään maanomistajille. Näiden tienosien kohtalo
tulee miettiä valmiiksi etukäteen viimeistään tiesuunnitelmavaiheessa, sillä ellei syrjään
jääviä tiealueita varata muihin tietarkoituksiin, niiden omistusoikeus siirtyy maanomistajalle. Tällöin Tiehallinto joutuu lunastamaan vanhat tienosat uudestaan, jos niitä tulevaisuudessa halutaan käyttää esimerkiksi kevyen liikenteen väylinä.
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12 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ
Yleisen tien kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle on aina tehtävä kirjallinen sopimus. Seuraavassa on lueteltu keskeiset asiat, joista tulee sopia Tiehallinnon tai
kunnan ja yksityistien omistajien, osakkaiden tai tiekunnan kanssa tehtävässä sopimuksessa. Yleisohjeena on, että asioista sovitaan mieluummin mahdollisimman kattavasti ja
yksiselitteisesti kuin lyhyesti ja yleispiirteisesti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sopimuksen osapuolten määrittäminen: Tiehallinto, kunta, yksityistien tiekunta, osakkaat tai omistajat.
Mitä yksityistien osaa ja mitä liikennettä sopimus koskee: karttaesitys reitistä.
Vastuu tien liikennöitävyydestä ja korvausvelvollisuudesta: se, jolle hoitovastuu on sovittu, vastaa hoitotason alituksen mahdollisesti aiheuttamista
korvauksista.
Lupa kevyen liikenteen ohjaamiseen liikennemerkeillä yksityistielle ja yksityistiellä.
Nopeusrajoituksen asettaminen ja/tai liikenteen rauhoittamistoimet (tai miten niistä sovitaan ja kuka vastaa toteuttamisesta, jos toimenpiteet suunnitellaan vasta myöhemmin).
Mopolla ja hevosajoneuvolla ajamisen salliminen.
Mikä tai mitkä tahot vastaavat yksityistien kuntoonpanosta ennen kevyen
liikenteen ohjaamista sille ja mitä kuntoonpano sisältää.
Mikä tai mitkä tahot vastaavat yksityistien hoidosta (kesähoito, talvihoito) ja
minkälainen hoitotaso on.
Mikä tai mitkä tahot vastaavat yksityistien päällysteen ylläpidosta (huonokuntoisen päällysteen uusimisesta).
Mikä tai mitkä tahot vastaavat yksityistien mahdollisen tievalaistuksen energiakustannuksista ja ylläpidosta.
Milloin sopimus astuu voimaan ja miten pitkään se on voimassa.
Ehdot sopimuksen tarkistamiselle ja irtisanomiselle.
Sopimuksen allekirjoittajat: Tiehallinnosta tarvitaan kaksi allekirjoittajaa.
Yksityistien puolesta allekirjoittajina kaikki maanomistajat (kiinteistön oma
tie, sopimustie), kaikki osakkaat (järjestäytymätön toimitustie) tai tiekunnan
edustaja (järjestäytynyt toimitustie). Järjestäytyneen tiekunnan kohdalla tarvitaan lisäksi tiekunnan kokouksessa tehty päätös sopimuksen hyväksymisestä (sopimuksen liitteeksi).

Sopimustien tai kiinteistön oman tien kanssa tehtävään sopimukseen tulisi ottaa mukaan ehto, joka velvoittaa allekirjoittaneen maanomistajan sisällyttämään yksityistien
käyttösopimusta koskevan ehdon kiinteistön luovutussopimukseen mahdollisen kiinteistökaupan yhteydessä. Menettely on kuvattu tarkemmin luvun 11.1. suosituksissa.
Raportin liitteessä 3 on em. asiakohtien pohjalta rakennettu sopimusmalli yksityistien
käytöstä yleisen tien kevyen liikenteen väylän osana. Se ei ole tarkoitettu sovellettavaksi sellaisenaan kaikkiin erilaisiin tilanteisiin, vaan kyse on tapauskohtaisesti varioitavasta yleisestä mallista.
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Jos kyse ei ole yleisen tien kevyen liikenteen ohjaamisesta yksityistielle vaan patikointi- tai pyöräretkeilyreitin viitoittamisesta yksityistielle, on suositeltavaa soveltaa ulkoilureitin perustamista koskevaa ohjeistusta (ks. esim. http://www. suomenlatu.fi/poluistareiteiksi/ 5.3.2004). Tällöin lähtökohtana voidaan pitää sitä, että patikointitai pyöräretkeilyreitti voidaan viitoittaa kunnan tai valtion avustamalle tai kunnan hoitamalle yksityistielle ilman erillistä sopimusta, koska tämäntyyppinen virkistystä palveleva jalankulku- ja pyöräliikenne on tiellä joka tapauksessa sallittua (ks. luku 5.4). Yksityistiekunnan tai osakkaiden suostumus viitoituksen asettamiseen on silti tarpeen hankkia (ks. luku 7). Sen sijaan muiden yksityisteiden kohdalla on suositeltavaa tehdä kirjallinen sopimus yksityistien käytöstä ulkoilureitin osana. Liitteessä 2 on Poluista reiteiksi
-projektin laatima sopimusmalli ulkoilureitin käyttöoikeussopimukseksi.
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OSA C: SUOSITUKSET JATKOTOIMENPITEIKSI
13 OHJEEN KÄYTTÖÖNOTTO JA TARKISTAMINEN
Työryhmä ehdottaa, että raportista pyydetään eri sidosryhmien lausunnot. Lausuntojen
perusteella liikenne- ja viestintäministeriö, Tiehallinto ja Suomen Kuntaliitto käynnistävät luvussa 14 esitetyt, eräitä keskeisiä toimintaperiaatteita selventävät jatkotoimenpiteet ja sen jälkeen tarkistavat ohjetta tarvittavilta osin.
Työryhmä katsoo, että jo nyt raportti on perusteltua saattaa Tiehallinnon ja kuntien
käyttöön ohjeellisena noudatettavaksi. Ohjetta sovelletaan tilanteessa, jossa suunnitellaan yleisen tien kevyen liikenteen ohjaamista yksityistielle.

14 EHDOTUKSET TOIMINTAPERIAATTEIDEN JA OHJEIDEN TARKENTAMISEKSI
14.1 Perustienpidon rahoituksen käyttö yksityistien kuntoonpanoon ja
kunnossapitoon
Valtion vuoden 2004 talousarvion mukaan Tiehallinnolle myönnettävää perustienpidon
määrärahaa saa käyttää yleisten teiden perustienpidosta ja yleisiksi teiksi otettavien yksityisteiden kuntoonpanosta, maa-ainesalueiden hankinnoista sekä Tiehallinnon kiinteistönpidosta aiheutuvien menojen maksamiseen. (http://budjetti.vm.fi/indox/tae/2004/
he_2004.html) Yleisesti noudatetun käytännön perusteella on linjattavissa, että perustienpidon rahoja voidaan käyttää myös muihin kuin suoraan yleisiin teihin kohdistuviin
toimenpiteisiin, jos ne aiheutuvat yleisen teiden perustienpidosta. Esimerkiksi Tiehallinto voi maksaa yksityistien kuntoonpanon yksityistiejärjestelyn yhteydessä.
On kuitenkin epäselvää, onko yksityistien käyttö yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen reittinä talousarvion perustelussa tarkoitettu yleisen tien perustienpidosta aiheutuva
meno. Voidaanko perustienpidon määrärahalla rahoittaa toisaalta yksityistien kuntoonpano kyseistä tarkoitusta varten ja toisaalta kevyen liikenteen kulun edellyttämä yksityistien vuosittainen hoito, esimerkiksi talvihoito. Asian selkeyttäminen valtion talousarvion perusteluissa on tarpeen.
Työryhmä ehdottaa, että valtion talousarvion perusteluja tarkennetaan liikenne- ja viestintäministeriön johdolla siten, että perustienpidon määrärahan käyttö yksityistien kuntoonpanoon ja kunnossapitoon on mahdollista silloin, kun yksityistielle ohjataan yleisen
tien kevyttä liikennettä.
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14.2 Perusteet yksityistien muuttamiseksi yleiseksi tieksi
Tiehallinto on määritellyt ohjeelliset kriteerit, joiden perusteella yksityistien hallinnollisen luokan muutoksen tarvetta arvioidaan tien vaikutusalueen asutuksen, tien pituuden
ja liikennemäärän mukaan (Tie- ja vesirakennushallitus 1989).
Työryhmä ehdottaa, että Tiehallinto tarkentaa yksityisen tien muuttamista yleiseksi
tieksi koskevaa ohjetta siten, että kevyen liikenteen määrä otetaan huomioon yhtäläisenä
kriteerinä autoliikenteen määrän kanssa. Lisäksi liikennemäärää arvioitaessa on tarpeen
ottaa huomioon odotettavissa oleva kevyen liikenteen määrän kasvu tapauksessa, jossa
nykyisen yleisen tien kevyt liikenne ohjataan yksityistielle.

14.3 Kuntien yksityistieavustusten myöntämisperusteet
Kunta voi avustaa yksityistien tienpitoa haluamallaan tavalla. Yleensä avustuksen saaminen edellyttää kunnan asettamien vakituisen asutuksen yms. kriteerien täyttymistä.
Avustusperiaatteiden tulee olla sellaiset, että eri teiden ja tiekuntien yhdenvertaisuus
toteutuu.
Työryhmä ehdottaa, että kunnat tarkistavat tarvittaessa yksityistieavustusten jakoperusteita siten, että ne ottavat riittävästi huomioon tilanteen, jossa yksityistie palvelee osana
kevyen liikenteen yleisesti käyttämää reittiä.

14.4 Tiehallinnon ja kunnan välinen vastuunjako
Tehtäessä sopimusta yksityistien käytöstä yleisen tien suuntaisen kevyen liikenteen reitin osana luonteva työnjako kunnan ja Tiehallinnon kesken voi usein olla sellainen, että
Tiehallinto vastaa yksityistien kuntoonpanosta tai selvittää mahdollisuuden saada kuntoonpanoon valtion yksityistieavustusta ja kunta vastaa yksityistien kunnossapidosta
joko ottamalla kunnossapidon kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi tai avustamalla kunnossapitoa.
Työryhmä ehdottaa, että Suomen Kuntaliitto ja Tiehallinto yhdessä tarkentavat eri osapuolten osallistumisperiaatteet yksityisen tien pitoon tilanteessa, jossa yksityistie palvelee yleisen tien kevyttä liikennettä.
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LIITE 1. Termit ja määrittelyt
1. Yksityisteihin liittyvä termistö
Yksityistie (yksityinen tie): Määritelmä ks. luku 2.
Tieoikeus: Tieoikeudella tarkoitetaan oikeutta tehdä toisen kiinteistön alueella tie ja
käyttää sitä tai käyttää olemassa olevaa tietä. Alkuperäinen tieoikeus (ns. perustieoikeus) ja tie voidaan perustaa vain tietoimituksessa. Myöhemmin tiehen voidaan myöntää
uusia tieoikeuksia (ns. lisätieoikeuksia) myös tielautakunnan ja tiekunnan omilla päätöksillä. Tieoikeuden perusteena voi yksityistielain mukaan olla kiinteistön käyttö tai
elinkeinon harjoittaminen. Tieoikeutta ei siten voida perustaa kunnalle tai valtiolle
yleistä kevyttä liikennettä varten.
Tierasite: Tierasitteella tarkoitetaan tieoikeutta. Tierasite edellyttää siis tietoimitusta.
Tiekunta: Tiekunta eli järjestäytynyt tieyritys voidaan perustaa vain tietoimituksessa tai
kunnan tielautakunnan toimituksessa. Tiekunta perustetaan useimmiten tieosakkaiden
aloitteesta, mutta tiekunta voidaan perustaa myös viranomaisen aloitteesta ja jopa tieosakkaiden mielipiteen vastaisesti. Tieosakkaat päättävät tienpitoon liittyvistä asioista ja
muista tiekunnan asioista tiekunnan kokouksessa.
Tielautakunta: Tielautakunta on kunnan lakisääteinen toimielin, joka käsittelee yksityistielaissa sille säädettyjä tehtäviä. Tielautakunnan yleisimmät tehtävät ovat tiekuntien
perustaminen ja tiekuntien yleiskokouksista tehtyjen valitusten käsitteleminen. Käytännössä tielautakunnan tehtäviä hoitaa useimmin tekninen lautakunta tai ympäristölautakunta. Kunnanhallitus ei kuitenkaan voi toimia tielautakuntana.
Tietoimitus: Tietoimitusta tarvitaan, kun halutaan perustaa pysyvä tieoikeus, selvittää
kenellä on tien käyttöoikeus, varmistaa tien paikka tai leveys tai esimerkiksi siirtää tie
toiseen paikkaan. Tietoimituksessa asioista päättävät toimitusmiehet eli maanmittaustoimiston toimitusinsinööri kahden uskotun miehen tai kahden tielautakunnan jäsenen
kanssa. Jos asianosaiset ovat sopineet tietä koskevista kysymyksistä, voi toimituksen
suorittaa toimitusinsinööri yksin. Yksityistielaki koskee vain toimituksella perustettuja
teitä eli ns. toimitusteitä (ks. luku 2).
Yksityistiejärjestely: Yksityistiejärjestelyllä tarkoitetaan kokonaisratkaisuja, joiden
avulla vähennetään yksityistieliittymiä yleiselle tielle. Järjestelyssä johdetaan useamman kiinteistön tonttiliikenne käyttämään samaa yleisen liittymää. Järjestelyn yhteydessä voidaan joutua parantamaan olemassa olevia yksityisteitä tai rakentamaan uusia.
Tonttiliikenne voidaan johtaa kulkemaan osin myös kevyen liikenteen väylää tai kevyt
liikenne voidaan ohjata kulkemaan rinnakkaistietä. Rinnakkaiset tiet voidaan toteuttaa
yksityisteinä tai yleiseen tiehen kuuluvina tonteille johtavina ajoväylinä. Mahdollisten
yksityisteiden järjestäytymistarve harkitaan tietoimituksen yhteydessä. Laissa ei ole järjestäytymisvelvoitetta, mutta jos kyseessä on usean maanomistajan tie, tiekunnan perustaminen on tässä julkaisussa esiin tuotujen perusteiden vuoksi usein toivottavaa.
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Kunnossapito, hoito, ylläpito, parantaminen:
Yksityistielain 6 §:n mukaan ”tienpito käsittää tien tekemisen ja kunnossapidon. Tien
tekemisellä tarkoitetaan uuden tien rakentamista sekä ennestään olevan tien siirtämistä,
levittämistä ja muuta parantamista. Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka
ovat tarpeen tien pysyttämiseksi sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa, niihin luettuina
tien aukipitäminen talvella ja puhtaanapito.” Yksityistien kunnossapitoon sisältyy mm.
seuraavia hoito- ja kunnostustöitä (Yksityisten teiden kunnossapito, Tiehallinto 1999):
• Kesähoito (mm. höyläys, lanaus, pölynsidonta, päällysteiden ja pintausten
hoito, vesakontorjunta, niitto)
• Talvihoito (mm. lumen poisto, talvihöyläys, liukkauden torjunta, ojien ja
rumpujen talvikunnossapito)
• Muu hoito (mm. liittymien hoito)
• Tien kunnostus (mm. sorastus, ojien ja rumpujen kunnostus)
• Siltojen kunnossapito
Tiehallinnon tuotemäärittelyssä puhutaan kunnossapidon sijasta hoidosta ja ylläpidosta.
Hoidolla varmistetaan tiestön päivittäinen liikennöitävyys kaikkina vuorokauden aikoina hyväksyttyjen toimintalinjojen mukaisesti. Hoitotuotteisiin sisältyvät
• talvihoito,
• liikenneympäristön hoito (mm. tievalaistuksen hoito sekä liikennemerkkien
ja opasteiden kunnossapito),
• rakenteiden ja laitteiden hoito (mm. päällysteiden reikäpaikkaus, rumpujen
aukaisu ja korjaukset),
• sorateiden hoito (mm. pinnan tasaus, paikkaaminen, sorastus ja pölynsidonta) sekä
• lauttaliikenne.
Ylläpito vastaavasti sisältää Tiehallinnon käsitteenä pitkävaikutteisempia toimia, joilla
säilytetään tiestön käyttökelpoisuus ja rakenteellinen kunto. Tällaista ylläpitoa ovat:
• päällysteiden ylläpito (mm. uudelleen päällystäminen, pintaukset)
• rakenteiden ja laitteiden ylläpito (mm. sivuojien ja rumpujen korjaukset, tien
ja siltojen yksittäisten vaurioiden korjaukset)
• peruskorjaukset (mm. kelirikkokorjaukset ja tien rakenteen parantamiset)
Yksityistielain tarkoittaman kunnossapidon voidaan tulkita vastaavan Tiehallinnon hoito- ja jossain määrin myös ylläpitotuotteita. Yksityistien parantamisella tarkoitetaan
yleensä tien peruskorjausta tai muuta lähinnä ylläpitotuotteisiin luettavia toimenpiteitä.
Tiehallinnon jakama valtionapu yksityisteiden parantamishankkeisiin on tarkoitettu lähinnä huonokuntoisten siltojen ja rumpujen, routavaurioiden ja tien kantavuuden parantamiseen sekä liikenneturvallisuuskohteisiin.
Tärkein epäselvyyttä aiheuttava kysymys yksityistien kunnossapidosta sovittaessa on
usein se, kenen vastuulla on päällysteen ylläpito eli huonokuntoisen päällysteen uusiminen tarvittaessa. Jos päällysteen ylläpitoa ei ole selkeästi määritetty kuuluvaksi kunnossapitokäsitteen sisälle, päällysteen ylläpitovastuista on tarpeen sopia erikseen.
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2. Tiensuunnittelun vaiheet ja päätöstasot
Tiehallinnon tiensuunnittelun vaiheet on esitetty tarkemmin oppaassa Tiesuunnittelun
kulku (Tiehallinto 2002).
Suunnitteluvaiheet:
1.

Esisuunnittelussa tutkitaan tiehankkeiden tarvetta ja ajoitusta (mm.
liikennejärjestelmäsuunnittelu, tieverkkosuunnittelu, kehittämisselvitys, pääsuuntaselvitys, tarveselvitys). # Päätös jatkosuunnittelusta.

2.

Yleissuunnitelmassa (tai pienten hankkeiden kohdalla myös toimenpideselvityksessä) määritellään tien likimääräinen paikka ja tilantarve
sekä arvioidaan tiehankkeen vaikutukset.
# Hyväksymispäätös, jonka jälkeen hanke voidaan sisällyttää toteuttamisohjelmiin.

3.

Tiesuunnitelma on yksityiskohtainen suunnitelma, jossa määritetään
tien tarkka sijainti, tietä varten tarvittavat alueet, liittymä- ja muut
tiejärjestelyt, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen järjestelyt sekä
muut yksityiskohtaiset ratkaisut.
# Hyväksymispäätös, joka antaa tienpitäjälle oikeuden tietä varten
tarvittavan alueen haltuun ottoon.

4.

Tiepäätös eli päätös rakentamisen käynnistämisestä rahoituksen varmistuttua.

5.

Rakennussuunnittelu liittyy hankkeen toteuttamiseen, ja tehdään vasta, kun hankkeelle on rahoitus. Pienehköissä hankkeissa rakennussuunnitelma voi olla myös tiesuunnitelman osana.

Tien rakentamista varten tarvittavasta maa-alasta, tien aiheuttamista kiertohaitoista tai
muista haitoista ja mahdollisista vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan Maanmittauslaitoksen suorittamassa tietoimituksessa. Tietoimitus käynnistetään ennen rakentamisen aloittamista ja se jatkuu rakentamisen jälkeenkin.
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LIITE 2. Sopimusmalli ulkoilureitin käyttöoikeussopimukseksi
(Lähde: http://www.suomenlatu.fi/poluistareiteiksi/ 5.3.2004)
ULKOILUREITIN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS
Lomake on Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n ja Suomen Kuntaliiton
1.5.2000 solmiman ulkoilureittisopimuksen mukainen sopimuslomake, johon on tehty
v. 2002 MTK ry:n, SLC:n (Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund), Suomen
Kuntaliiton ja Suomen Ladun hyväksymän "ulkoilureittien suunnittelun ja toteuttamisen
periaatteet" suosituksen mukaiset muutokset.
ULKOILUREITIN HALTIJA
Nimi
Osoite
Karttalehti ja työ nro
MAANOMISTAJA
Nimi
Osoite
Maksuosoite
Tilan nimi ja rekisterinumero
Kunta ja kylä
Yllä mainitun ulkoilureitin haltija ja maanomistaja ovat tehneet keskenään seuraavan
sopimuksen ulkoilureitin perustamista ja ylläpitämistä sekä tästä aiheutuvien korvausten
maksamista varten.
1 § Ulkoilureitti on tarkoitettu ______________________ (esim. jalkaisin tai hiihtäen)
tapahtuvaa liikkumista varten.
2 § Sopimus koskee liitteenä olevaan karttaan merkittyä ulkoilureitin aluetta vähäisine
liitännäisalueineen. Reitin ulkopuolelle sijoitettavista opasteista ja tauluista sekä seuraavista liitännäisalueista sovitaan erikseen (esim. vuokrasopimuksella tai kaupalla).
3 § Ulkoilureitin haltijalla on oikeus, ottaen kuitenkin mahdollisuuksien mukaan huomioon maanomistajan toivomukset, perustaa ja ylläpitää ulkoilureitti edellä mainitun
tilan alueella seuraavin ehdoin.
a) Ulkoilureitin reittiura on tilan alueella noin _______ metrin levyinen (esim. 4 tai 6 m)
ja noin __________metrin pituinen. Reittiura linjataan ja liitännäisalueet sijoitetaan
maastoon ulkoilureitin haltijan ja maanomistajan kesken yhteistoiminnassa.
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b) Ulkoilureitin haltijalla on oikeus poistaa reitin edellyttämältä alueelta kaikki puut,
pensaat ja oksat sekä merkitä reitin kulku asianmukaisesti puita vahingoittamatta. Ulkoilureitin haltijalla on myös oikeus raivata reitin alueelta kaikki reitin käyttöä haittaavat kivet ja kannot.
c) Ulkoilureitin haltijalla on oikeus omalla kustannuksellaan rakentaa reitin käyttämisen
edellyttämät rakenteet kuten rummut ja sillat sekä avata reitillä oleviin aitoihin kulkemista varten tarvittava aukko edellyttäen, että se varustetaan portilla tai veräjällä. Reitin
rakentamisen jälkeen tehtäviin, tilan säännönmukaisen käytön kannalta tarpeellisiin
ojiin, aitoihin ym. rakenteisiin tarvittavat, reitin käytön kannalta välttämättömät laitteet,
rakentaa reitin haltija omalla kustannuksellaan.
d) Ulkoilureitin hakijalla on oikeus käyttää moottorikelkkaa tai muuta kevyttä ajoneuvoa ulkoilureitin alueella kunnostus- ja huoltotöiden tekemiseen. Moottorikelkan käyttämisestä metsäautotiellä on erikseen sovittava.
e) Reitin käyttö muuhun kuin kohdassa yksi mainittuihin liikuntamuotoihin on kielletty
huolto- ja kunnostustöiden tekemistä lukuunottamatta.
f) Maa-ainesten ottamisesta ja käyttämisestä reitin rakentamiseen sovitaan erikseen.
4 § Ulkoilureitin kunnossapidosta huolehtii reitin haltija omalla kustannuksellaan.
Ulkoilureitin kunnossapitoon kuuluu:
a) alueen saattaminen sellaiseen kuntoon, että siellä voidaan harrastaa tässä sopimuksessa tarkoitettua liikunta sekä pitää reittialue jatkuvasti tällaisessa kunnossa,
b) reittialueen siisteydestä huolehtiminen ja roskien poiskuljettaminen,
c) luonnonvoimien reitille aiheuttamien vahinkojen ja reitin käyttöä haittaavien esteiden
korjaaminen,
d) reittiä varten tehtyjen rakenteiden, kuten siltojen, rumpujen, porttien, veräjien jne.
kunnossapito.
5 § Vastuu ulkoilureitin turvallisuudesta ja siitä, että alue pysyy asianmukaisessa kunnossa, on reitin haltijalla.
Maanomistaja sitoutuu ilmoittamaan reitin haltijalle vähintään seitsemän (7) vuorokautta aikaisemmin sellaisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä, jotka saattavat vaikeuttaa tai aiheuttaa haittaa reitin käytölle (esim. metsätyöt, reitin ylitys metsäkoneella). Reittiuran
käyttö kulkutienä edellyttää reitin haltijan suostumusta, lukuunottamatta tilakohtaisella
tiellä kulkevaa reittiä. Vastuu reitin turvallisuudesta ulkoilukäytölle on ilmoituksen tekemisen jälkeen reitin haltijalla.
Reitin käyttämisestä aiheutuvasta roskaantumisesta tai reitistä johtuvasta mahdollisesta
vakuutusmaksun korotuksesta vastaa reitin haltija.
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6 § Kaikki puut, pensaat ja oksat, jotka rakentamisen ja reitin ylläpidon yhteydessä alueelta poistetaan, jäävät reitin haltijan/maanomistajan omaisuudeksi. Niiden poiskuljettaminen on maanomistajan asiana.
7 § Ulkoilureitin rakentamisesta ja pitämisestä kiinteistölle aiheutuvien menetysten korvaukset määritetään ulkoilureittejä koskevassa suositussopimuksessa esitetyillä perusteilla.
Kertakorvauksena maksetaan korvauksia yhteensä ________ ( ) euroa. Korvaukset
maksetaan yhden kuukauden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Mikäli korvausta ei suoriteta em. määräajassa, maksaa reitin haltija yli menevältä ajalta
______________ prosentin koron.
Mikäli ulkoilureitistä ilmenee myöhemmin sellaisia haittoja, vahinkoja tai lisäkustannuksia, joita sopimuksen laatimishetkellä korvauksia määritettäessä ei ole otettu huomioon, on maanomistajalla tällaisen menetyksen ilmaannuttua oikeus lisäkorvaukseen.
Ulkoilureitin käyttö- ja kunnossapitotoimenpiteiden yhteydessä tarvittavien reitin ulkopuolisten töiden ja muiden alueiden käytöstä aiheutuneiden vahinkojen korvaamisesta
sovitaan erikseen.
8 § Tämä sopimus ja maksetut korvaukset sitovat kiinteistön myöhempää omistajaa tai
haltijaa. Allekirjoittanut maanomistaja on velvollinen sisällyttämään tätä koskevan ehdon kiinteistön luovutussopimukseen.
Tämän sopimuksen perusteella maksettuja korvauksia ei enää määritellä uudelleen
myöhemmin mahdollisesti pidettävässä ulkoilureittitoimituksessa.
9 § Tämä sopimus tulee voimaan heti, kun se on allekirjoitettu ja se on voimassa ( )
vuotta, _______ saakka.
Mikäli olosuhteissa tapahtuu muutoksia, jotka vaikeuttavat ulkoilureitin tai tilan käyttöä, saadaan reitin paikkaa muuttaa toisen osapuolen vaatimuksesta sen tarkoituksenmukaista käyttöä kohtuuttomasti vaikeuttamatta. Reitin siirrossa mahdollisesti tarvittavista rakentamistöistä tai kiinteistölle aiheutuvista menetyksistä vastaa siirron vaatija.
Tämä sopimus voidaan irti sanoa, mikäli toinen osapuoli syyllistyy sopimuksen olennaiseen rikkomiseen. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta.
Kun ulkoilureitti on poistettu käytöstä, reitin haltija saattaa alueen entiseen käyttötapaan
soveltuvaan kuntoon. Alue siirtyy maanomistajan hallintaan korvauksetta.
11 § Ulkoilureitin haltija voi kirjata tämän sopimuksen kiinnitys- ja lainhuutorekisteriin. Kirjaaminen turvaa ulkoilureitin käyttöoikeuden kolmansia osapuolia vastaan. Ulkoilureitin käyttöoikeudelle ei haeta panttausta.
13 § Sopimusta on tehty yhtäpitävät kappaleet kummallekin osapuolelle.
Liitteet
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LIITE 3. Sopimusmalli yksityistien käytöstä kevyen liikenteen
väylänä
1. Sopimuksen osapuolet
Tämä sopimus koskee
____________________________________________________ yksityistien
tiekuntaa (järjestäytynyt toimitustie) / osakkaita (järjestäytymätön toimitustie) / omistajia (sopimustie tai kiinteistön oma tie)
_______________________________________________ tiepiiriä
_______________________________________________ kuntaa / kaupunkia

2. Sopimuksen sitovuus kiinteistön omistajan vaihtuessa
__ Tiekunnan / järjestäytymättömän toimitustien osakkaiden kanssa tehty sopimus sitoo
aina myös kiinteistöjen myöhempiä omistajia.
__ Sopimustien / kiinteistön oman tien omistaja on velvollinen sisällyttämään tätä sopimusta koskevan ehdon kiinteistön mahdolliseen luovutussopimukseen.
__ Sopimustien / kiinteistön oman tien omistaja on velvollinen rekisteröimään tämän
sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden yksityistiehen.

3. Sopimuksen sisältö
__________________ yksityistien kautta voidaan ohjata yleisen tien kevyttä liikennettä
liitekartassa __ osoitetun reitin ja kohdan 3 ehtojen mukaisesti.
Tiehallinnon ___________ tiepiiri ja __________ kunta/kaupunki sitoutuvat täyttämään
kohdassa 3 todetut sopimusehdot. Tällä sopimuksella tienpitäjän vastuu ei kuitenkaan
siirry Tiehallinnolle tai kunnalle vaan säilyy edelleen yksityisen tien pitäjällä. Tiehallinto tai kunta vastaa kuitenkin siitä, että tietä hoidetaan kohdassa 3 määritetyn hoitotason
mukaisesti, sekä korvaa yksityistien pitäjälle hoitotason alituksesta mahdollisesti aiheutuvien tapaturmien johdosta yksityistien pitäjälle aiheutuneen korvausvelvollisuuden.

4. Sopimuksen ehdot
__ Tiepiiri voi ohjata kevyen liikenteen yksityistielle ja opastaa kevyttä liikennettä yksityistiellä asianomaisilla liikennemerkeillä
__ Yksityistielle asetetaan ___ km/h nopeusrajoitus
__ Yksityistielle asetetaan liikenteen rauhoittamistoimia liitekartan __ mukaisesti
__ Yksityistiellä sallitaan hevosajoneuvolla ajaminen
__ Yksityistiellä sallitaan mopolla ajaminen
__ Yksityistien kuntoonpanosta ennen kevyen liikenteen ohjaamista reitille vastaa
_________________ liitteen __ kuntoonpanomäärittelyn mukaisesti
__ Yksityistien kesähoidosta vastaa _________________ liitteen __ hoitotason mukaisesti
__ Yksityistien talvihoidosta vastaa __________________ liitteen __ hoitotason mukaisesti
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__ Yksityistien päällysteen ylläpidosta vastaa __________________
__ Tievalaistuksen ylläpito ja energiakustannukset jäävät yksityistielle / siirtyvät
_________________

5. Sopimuksen voimassaolo
Sopimus sitoo osapuolia allekirjoituspäivästä alkaen, mutta kohdan 3 sopimusehdot tulevat voimaan vasta kevyen liikenteen järjestelyiden liikenteelle oton yhteydessä. Sopimus on voimassa liikenteelle oton jälkeen ___ vuotta eli __________ saakka. Sopimus
raukeaa, ellei kevyen liikenteen järjestelyjä ole toteutettu ja otettu liikenteelle
___________ mennessä.

6. Sopimuksen tarkistukset ja irtisanominen
Sopimuksen ehtojen ajantasaisuus tarkistetaan ___ vuoden välein, jolloin todetaan mm.
hoidon tasomääritysten muutostarve ja maankäytön muutokset sekä sopimuksen ehtojen
noudattaminen. Sopimuksen tarkistaminen edellyttää samaa hyväksymismenettelyä kuin
alkuperäinen sopimus. Sopimuksen irtisanomisesta tulee ilmoittaa kuukauden sisällä
sopimuksen tarkistusneuvottelusta lukien. Sopimuksen irtisanomisaika on yksi vuosi
irtisanomisilmoituksesta.

7. Sopimuksen hyväksyminen
__ Yksityistien osalta sopimus on hyväksytty päätösvaltaisessa tiekunnan kokouksessa
(pöytäkirjaliite, pvm. __________)
__ Yksityistien osalta sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki järjestäytymättömän
toimitustien osakkaat (liite __, osakasluettelo)
__ Yksityistien osalta sopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki sopimustien tai kiinteistön oman tien omistajat (liite __, omistajaluettelo)
Sopimuksia on tehty ___ samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin allekirjoittajataholle
Päiväys, paikka______________________

________________
NN
________________
NN
__________ tiepiiri

___________________
NN
__________yksityistien
tiekunta / osakkaat /
omistajat:
___________________
___________________
___________________
___________________

____________________
NN
________kunta/kaupunki
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1 Toteutetut kohteet
1.1 Kt 43, Laitila
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Laitila, kantatien 43 suuntainen kevyen liikenteen väylä välillä Matikka (Laitilan
keskusta) – Sillantaka (työpaikka-alue).
• Kevyen liikenteen väylä on pääosin normaali jkp-tie, mutta noin 300 metrin
matkalla reitti kulkee pitkin yksityistietä.
• Kohde ei sijaitse asemakaava-alueella.

Kuva 1. Kohteen kt 43, Laitila sijainti
Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Hanke valmistui 1999
• Hankkeesta ei ole tehty erillistä toimenpideselvitystä. Tiesuunnitelmaa laadittaessa oli kaksi vaihtoehtoa: koko matkan tien varressa kulkeva väylä ja yksityistietä hyödyntävä vaihtoehto.
• Maanomistajat vastustivat tien varressa kulkevaa vaihtoehtoa, koska väylä olisi
lohkaissut osan tonteista, mahdollisesti jopa yhden saunarakennuksen.
• Tiehallinnolle yksityistien kunnostus ja päällystäminen oli halvempi vaihtoehto
kuin jkp-tien rakentaminen + lunastuskustannukset.
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•

Kaupunki oli aktiivisesti mukana hoitamassa sopimusasioita. Kaupungin maksuosuus hankkeesta oli hieman korkeampi kuin olisi ollut ilman yksityistieosuuden
mukanaoloa.

Kuva 2. Suunnitelmakartta kt 43, Laitila
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Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Yksityistietä parannettiin (kuivatus) ja tie päällystettiin, kustannukset 82 000
markkaa. 300 metriä kevyen liikenteen väylä olisi maksanut noin 200 000 markkaa + lunastuskustannukset.
• Yksityistietä myös levennettiin hieman ja siitä maksettiin korvauksia tienvarren
maanomistajille.
Mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä sovittu, kuka sopinut
• Kyseessä on järjestäytymätön tieyritys. Sopimukset on tehty kaikkien osakkaiden kanssa erikseen Tiehallinnon maanluovutuslomakkeelle ja niissä maanomistajat antavat luvan suunnitelman toteuttamiseen. Tarkempaa yksilöintiä sopimuksissa ei ole.
• Tiesuunnitelman vahvistuspäätöksessä on todettu, että kaupunki vastaa yksityistien kunnossapidosta ja kaupunki on lupautunut siihen päätöstä edeltävässä lausunnossaan.
Ratkaisun ja sopimusten jälkiarviointia (epäkohtia, muutostarpeita, puutteita
tms.)
• Toimiva ratkaisu, johon kaikki ovat olleet tyytyväisiä.
• Maanomistajien kanssa tehdyistä sopimuksista ei selviä, mistä on sovittu (kevyen liikenteen kulkuoikeus, tien parantaminen, kunnossapito, sopimuksen voimassaoloaika) ja osasta puuttuu tiepiirin edustajan allekirjoitus.
Tieosakkaiden puolelta tullut palaute
• Ei ole tullut kuntaan eikä tiepiiriin.
Miten nyt käytännössä toimitaan (reittiopastus, talvihoito, kesähoito, ylläpito +
muut korjaukset, kokemukset onnettomuusvastusta tms.?)
• Tiehallinto vastaa myös 300 metrin yksityistieosuuden hoidosta koko jkp-tien
hoidon yhteydessä (yksityistie sisältyy hoitourakkaan).
• Kevyt liikenne on opastettu yksityistielle toisesta suunnasta neliön muotoisilla
jalankulun ja pyöräilyn opasmerkeillä ja toisesta suunnasta pyöreällä kevyen liikenteen väylän merkillä.
Mahdollinen valtion ja kunnan avustus kohteille, avustusperusteet?
• Yksityistie ei ole saanut valtion yksityistieavustusta (ei ole edes avustuskelpoinen, koska ei ole tiekuntaa).
• Myöskään kunnan avustusta tie ei ole saanut, koska tiekuntaa ei ole.
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1.2 Kt 43, Uusikaupunki-Kalanti
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Uusikaupunki, kantatien 43 suuntainen kevyen liikenteen väylä välillä Uusikaupunki-Kalanti. Tarkastelukohteena oleva Orivon yksityistie sijaitsee kantatien
pohjoispuolella Uudenkaupungin asemakaava-alueen rajalla. Myös kantatien
eteläpuolella on jkp-tie.
• Kohde ei sijaitse asemakaava-alueella.

Kuva 3. Kohteen kt 43, Uusikaupunki-Kalanti sijainti
Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Tiesuunnitelma valmistui vuonna 1993 ja jkp-tie Uudenkaupungin ja Kalannin
rakennettiin vuosina 1994-99 aluksi työllisyysrahalla ja myöhemmin perustienpidon rahalla. Kantatien pohjoispuolella oli jo jkp-tie Uudenkaupungin keskustasta itään Orivon yksityistien länsipäähän saakka. Suunnitelman mukaisesti
myös kantatien eteläpuolelle rakennettiin jkp-tie (osan rakensi kaupunki) yksityistien itäpäähän saakka, tähän kohtaan rakennettiin alikulkutunneli ja siitä
edelleen jkp-tie kantatien pohjoispuolella Kalantiin. Alikulkutunneliin saakka
kevyttä liikennettä varten on siten väylä sekä tien eteläpuolella (jkp-tie) että sen
pohjoispuolella (osin yksityistie). Maankäyttöä on molemmin puolin tietä. Ratkaisuun vaikutti osaltaan se, että työllisyysrahoituksen ansiosta hankkeeseen oli
käytettävissä normaalia enemmän rahaa. Rakentamisen alkuvaihe ajoittuu vuosiin, jolloin Uudenkaupungin työttömyysaste oli maan korkein autotehtaan lomautusten, telakan sulkemisen ja yleisen laman myötä.
• Hankkeeseen (sekä tiesuunnitelmaselostukseen että tiesuunnitelmasta tehtyihin
päätöksiin) sisältyy myös Orivon yksityistien päällystäminen. Se on sovittu kau-
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•

pungin vastuulla olevaksi hankkeeksi ja hyväksytty kaupungin puolesta muun
hankkeen mukana kaupunginvaltuuston päätöksellä.
Yksityistien osakkaat vastustivat aluksi tien käyttöä tähän tarkoitukseen, mutta
neuvottelujen jälkeen kaupunki sai suostumuksen tien päällystämiseen. Tie päällystettiin ja kevyt liikenne kyllä käyttää sitä, mutta yksityistien päissä ei kuitenkaan ole opasteita ohjaamassa kevyttä liikennettä yksityistietä pitkin.

Kuva 4. Suunnitelmakartta kt 43, Uusikaupunki-Kalanti
Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Orivon yksityistie päällystettiin kaupungin toimesta.
• Osaan väylähankkeesta saatiin työllisyysavustusta ja muilta osin hankkeen kustannukset jakaantuivat Tiehallinnon ja kaupungin kesken
Mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä sovittu, kuka sopinut
• Neuvotteluosapuolia olivat kaupunki ja yksityistiekunta. Neuvotteluissa sovittiin, että kunta päällystää yksityistien. Kunnossapidosta ei sovittu, vaan se jäi
yksityistiekunnan vastuulle.
Ratkaisun ja sopimusten jälkiarviointia (epäkohtia, muutostarpeita, puutteita
tms.)
• Tiehallinnon näkökulmasta ratkaisu on selkeä, koska sopimukset on tehty kaupungin ja yksityistiekunnan välillä ja myös toimenpiteet rahoitettu kaupungin
toimesta. Yleisen tien kevyen liikenteen yhteyden kannalta mahdolliset muutok-
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set (esimerkiksi kevyen liikenteen läpiajon estyminen) voivat heikentää ratkaisun toimivuutta, mutta eivät kokonaan katkaise yhteyttä, koska myös kantatien
eteläpuolella on kevyen liikenteen väylä.
Tieosakkaiden puolelta tullut palaute
• Palautetta ei ole tullut tiepiirille eikä kaupungille.
Miten nyt käytännössä toimitaan (reittiopastus, talvihoito, kesähoito, ylläpito +
muut korjaukset, kokemukset onnettomuusvastusta tms.?)
• Kevyen liikenteen yksityisteille ohjaavat liikennemerkit ovat jääneet asettamatta,
mutta reitti on paikkakuntalaisille tuttu. Kalannin ja Uudenkaupungin väliä kulkevat käyttävät määränpään mukaan sekä kantatien pohjoispuoleista yksityistietä
kulkevaa reittiä että kantatien eteläpuoleista kevyen liikenteen väylää.
• Tiekunta vastaa tien kunnossapidosta (talvihoito: aurataan, mutta ei hiekoiteta).
Mahdollinen valtion ja kunnan avustus kohteille, avustusperusteet?
• Yksityistie ei saanut valtion yksityistieavustusta tien kuntoonpanoon.
• Yksityistie saa kaupunginyksityistieavustusta vakituisen asutuksen pääsytienä.
Sen asema kevyen liikenteen väylänä ei ole vaikuttanut avustukseen mitenkään.
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1.3 Vt 23, Kankaanpää
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Kankaanpää, valtatien 23 suuntainen kevyen liikenteen väylä välillä JyllinmäkiHapua.
• Ennen hanketta Kankaanpään keskustasta johti kevyen liikenteen väylä valtatien
varteen, jossa oli alikulkutunneli. Alikulkutunnelista pääsi valtatien pohjoispuolen työpaikka-alueelle eli valtatien suuntaiselle yksityistielle, jonka varrella on pieniä teollisuusyrityksiä.
• Hankkeessa jatkettiin kevyen liikenteen yhteyttä yksityistien länsipäästä Hapuan
kylään. Reitti kulkee yksityistietä pitkin noin kilometrin verran. Yksityistien
päässä on opastemerkki, joka ohjaa kevyen liikenteen tielle.
• Kohde ei sijaitse asemakaava-alueella.

Kuva 5. Kohteen vt 23, Kankaanpää sijainti
Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Tiesuunnitelma valmistui 1993 ja jkp-tie rakennettiin 1994.
• Tiesuunnitelmaselostuksessa on mukana yksityistien kunnostus ja päällystäminen. Sitä ei kuitenkaan ole mainittu erikseen vahvistuspäätöksessä.
• Perusteena yksityistien käytölle oli kustannussäästö. Muutoinkin kolme rinnakkaista väylää tuntui turhalta.
Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Yksityistie päällystettiin tiepiirin toimesta. Kustannukset olivat noin 0,5 Mmk.
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Kuva 6. Suunnitelmakartta vt 43, Kankaanpää

Mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä sovittu, kuka sopinut
• Tiepiiri ei hakenut lupia yksityistien osakkailta eikä tehnyt sopimuksia heidän
kanssaan. Neuvottelut käytiin kaupungin kanssa ja kaupungilta saatiin (epävirallinen) lupa yksityistien käyttöön ja kunnostamiseen. Kyseessä on tie, josta käytännössä vastaa kokonaan kaupunki. Tiekuntakin lienee, mutta todennäköisesti
se ei ole kokoontunut vuosiin.
Ratkaisun ja sopimusten jälkiarviointia (epäkohtia, muutostarpeita, puutteita
tms.)
• Sopimuskysymykset ovat täysin epäselviä, mutta ratkaisu on hyvä ja kaikki osapuolet ovat olleet siihen tyytyväisiä.
Tieosakkaiden puolelta tullut palaute
• Ei ole tullut tiepiiriin eikä kaupungille.
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Miten nyt käytännössä toimitaan (reittiopastus, talvihoito, kesähoito, ylläpito +
muut korjaukset, kokemukset onnettomuusvastusta tms.?)
• Kaupunki vastaa talvihoidosta.
Mahdollinen valtion ja kunnan avustus kohteille, avustusperusteet?
• Yksityistie ei saanut valtion yksityistieavustusta tien kuntoonpanoon.
• Kankaanpään kaupunki ei jaa lainkaan yksityistieavustusta, vaan avustaa yksityisteitä siten, että kaikkien vanhojen valtionaputeiden kanssa on hoitosopimus,
jonka perusteella kaupunki vastaa kokonaan niiden kunnossapidosta. Lisäksi
kaupungin alueella on noin 80 kilometriä yksityisteitä, joiden talvihoidosta kaupunki vastaa. Koska kaupunki käytännössä vastaa yksityisteistä, niiden mahdolliset tiekunnat eivät yleensä ole kokoontuneet vuosikausiin. Kyseessä oleva yksityistie kuuluu jälkimmäiseen ryhmään.
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1.4 Mt 180, Parainen (Ersby)-Lillmälö
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Parainen, Turunmaan saaristoon johtavan Saaristotien (maantie 180) kevyen liikenteen väylän jatkaminen Paraisten Ersbyn kylästä Lillmälön lauttarantaan, josta lähtevät lautat Nauvoon. Tiejakso on osa suosittua pyörä- ja automatkailureittiä, Saariston Rengastietä.
• Osuuden alkupäässä kevyen liikenteen on suunniteltu käyttävän kolmea yksityistietä: Ersbyntie, Ersbyn Rantatie ja Bockabergintie. Ersbyn Rantatie ja
Bockabergintie ovat saman tien kaksi päätä, jotka yhdessä muodostavat kevyen
liikenteen käyttöön sopivan lenkin. Ersbyntie on otettu yleiseksi tieksi (jkp-tie,
jolla sallittu tontille ajo), muut säilyvät yksityisteinä.
• Reitin pohjoispäässä Ersbyntien ja Ersbyn Rantatien välinen osuus toteutetaan 3
metriä leveänä kevyen liikenteen väylänä, jota ei kuitenkaan päällystetä. Tämä
väyläosuus Ersbystä Ersbyn Rantatien liittymään hoidetaan myös talvella.
• Väylän pääkäyttötarkoitus Ersbystä etelään on polkupyörämatkailu ja muu matkailua ja virkistystä palveleva käyttö. Yksityistieosuuksien eteläpuolella väylä
on suunniteltu lähinnä kesäkäyttöön ja se toteutetaan pääosin rakenteeltaan keveänä ja hinnaltaan edullisena mt 180 vartta seurailevana polkutienä. Tällä
osuudella ei ole talvikunnossapitoa hankkeen keskivaiheilla olevaa lyhyttä korotettuna jkp-tienä toteutettua osuutta lukuunottamatta.
• Kohde ei sijaitse asemakaava-alueella.

Kuva 7. Kohteen mt 180, Parainen-Lillmälö sijainti
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Kuva 8. Suunnitelmakartta mt 180, Parainen-Lillmälö

Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Väylä on jo osin toteutettu, mutta osin rakentaminen on keskeytetty KHO:n käsittelyssä olevien valitusten vuoksi. Valituksissa on puututtu mm. siihen, että
väylä ei ole kestopäällystetty ja sillä ei ole koko pituudelta talvikunnossapitoa.
Myöskään Ersbyn Rantatietä ja Bockabergintietä ei ole vielä parannettu.
• Tiehallinnon rahoitusosuus on 25 %, Paraisten kaupungin 25 % ja 50 % on EUrahaa.
Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Kevyen liikenteen väylä toteutetaan tavallista matalammalla standardilla, sorapintaisena ns. polkutienä. Poikkeuksena Natura-alueen kohta, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee maantie vieressä korotettuna. Siltojen kohdalla kevyt liikenne käyttää ajorataa; kustannussyistä siltojen leventäminen tai erillisten kevyen liikenteen siltojen rakentaminen on jätetty hankkeesta pois.
• Tiesuunnitelman mukaan Ersbyn Rantatie ja Bockabergintie parannettaisiin yksityisteistä annettujen ohjeiden mukaisiksi. Suurin toimenpide on Bockabergintien perusparantaminen (erityisesti kuivatus ja rummut). Paraisten kaupunki
hankkii yksityisteiden käyttöoikeuden maanomistajilta.
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Mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä sovittu, kuka sopinut
• Ersbyn Rantatien tiekunnan sekä yhden Bockabergintien omistajan kanssa Paraisten kaupunki on tehnyt kirjalliset sopimukset, joiden mukaan:
o Maanomistaja sallii kevyen liikenteen yksityistiellä
o Paraisten kaupunki vastaa yksityistien kesäkunnossapidosta
o Yksityistie parannetaan Ersby-Lillmälö –kevyen liikenteen väylähankkeen yhteydessä.
o Sopimus on voimassa vuoteen 2010.
Muiden Bockabergintien omistajien kanssa sopimusta ei ole toistaiseksi syntynyt. Koska Bockabergintiellä ei ole tiekuntaa, sopimus on tehtävä kaikkien maanomistajien
kanssa erikseen.
Ratkaisun ja sopimusten jälkiarviointia (epäkohtia, muutostarpeita, puutteita
tms.)
• Sopimusosapuolina ovat kaupunki ja tieosakkaat, ei tiepiiri. Myös kesäkunnossapidosta lupautuu vastaamaan kaupunki. Tiehallinnon näkökulmasta ongelmana
voi periaatteessa olla se, ettei Tiehallinto ole sopimusosapuoli eikä voi suoraan
vaikuttaa sopimuksen mahdollisiin muutoksiin ja pysyvyyteen. Käytännössä
kuitenkin kunta valvoo yleisen liikenteen etua.
• Ersbyn Rantatien tiekunnan kanssa tehdyn sopimuksen on allekirjoittanut tiekunnan puheenjohtaja ja sihteeri. Tiepiirissä ei ole tietoa siitä, onko sopimuksesta päätetty tiekunnan kokouksessa (kuten tulisi olla).
• Bockabergintien-Ersbyn Rantatien osalta tilanne on ongelmallinen, sillä kaikkien kolmen Bockabergintien tieosakkaan pitää suostua tekemään sopimus ennen
kuin kevyt liikenne voidaan johtaa yksityistielenkille. Jos sopimusta ei synny,
väylälle jää epäjatkuvuuskohta.
Tieosakkaiden puolelta tullut palaute
• Tieosakkaat ovat kummastelleet sitä, miksei Tiehallinto ole sopimusosapuoli,
vaikka kyseessä on muilta osin yleisen tien kevyen liikenteen väylä. On myös
kyselty, miksei väylällä ole talvihoitoa.
Miten nyt käytännössä toimitaan (reittiopastus, talvihoito, kesähoito, ylläpito +
muut korjaukset, kokemukset onnettomuusvastusta tms.?)
• Ei ole vielä kokemuksia, koska hanke on kesken.
Mahdollinen valtion ja kunnan avustus kohteille, avustusperusteet?
• Yksityistiet kuuluvat kaupungilta yksityistieavustusta saavien teiden joukkoon.
• Teiden kuntoonpanoon ei ole käytetty valtion yksityistieavustuksia.
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2 Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet
2.1 Vt 10, Lieto-Yliskulma
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Lieto, valtatien 10 suuntainen kevyen liikenteen yhteys Liedon keskustasta koilliseen Yliskulman kylään.
• Valtatien tuntumassa ja osin sen paikalla on kulkenut Turusta Hämeenlinnaan
johtava historiallinen vanha Hämeen Härkätie. Osa valtatien sivussa olevasta
Härkätiestä on nykyisinkin käytössä olevaa yksityisteitä, osa jo metsittynyttä
tienpohjaa.
• Kohde ei sijaitse asemakaava-alueella.

Kuva 9. Kohteen vt 10, Lieto-Yliskulma sijainti
Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Toimenpideselvitys on tehty. Siinä väylästä on laadittu kaksi vaihtoehtoista linjaussuunnitelmaa. Toinen on osin yksityisteitä (mm. Hämeen Härkätie) hyödyntävä vaihtoehto (ve 1) ja toinen kokonaan uusi valtatien varressa kulkeva kevyen
liikenteen väylä (ve 2). Lopullinen vaihtoehto voi myös olla ve 1:n ja ve 2:n yhdistelmä.
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•

•

•

Sekä osuuden länsi- että itäpäässä on pitemmät yksityistiejaksot. Länsipään yksityistie (Rynköntie) on järjestäytymätön yksityistie (sopimustie, jossa ei ole pidetty yksityistietoimitusta, mutta ”epävirallinen” tiekunta toimii ja mm. kerää
yksikkömaksut), sen sijaan itäpään yksityistie (Huiluntie) on yksityistietoimituksella tiekunnaksi järjestäytynyt toimitustie. Osuuden keskivaiheilla sijaitsevat lyhyet yksityistiet, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää kevyen liikenteen väylän osina, ovat pääosin tilus- ja sopimusteitä, vain Onnelantie on tiekunnaksi järjestäytynyt toimitustie.
Vaihtoehtoja on esitelty asukastilaisuudessa. Asukkaiden mielestä ve 2 on toivotumpi. Vanha Hämeen Härkätien pohja on osin liian mäkinen ja vain osittain
päällystetty, eikä siten houkuttele reittiä päivittäin työ- ja koulumatkoja pyöräileville. Lisäksi tien päällystäminen ja geometrian parantaminen on ongelmallista, koska kyseessä on museokohde. Yksityistiellä ei ole myöskään valaistusta.
Osa tienomistajien edustajista tosin kääntyi hyväksymään myös ve 1:n kuultuaan, että vastikkeeksi tiepiiri kunnostaisi tietä tai huolehtisi kunnossapidosta.
Osa maanomistajista vastusti ve 1:a joka tapauksessa.
Kunta on varautunut osallistumaan hankkeen kustannuksiin ja on ollut alun perin ve 2:n kannalla. Tiepiirin ja kunnan neuvotteluissa on päädytty vaihtoehtoon,
jossa kevyt liikenne ohjataan käyttämään pitempiä yksityistiejaksoja reitin länsipäässä (Rynköntie) ja itäpäässä (Huiluntie). Kunta vastaa yksityisteiden kanssa
tehtävistä sopimuksista sekä mahdollisesti tarvittavista kuntoonpanotöistä ja hoitoavustuksista. Tiepiiri laatii yksityisteiden välille jäävästä osuudesta kevyen liikenteen väylän tie- ja rakennussuunnitelman. Kohdissa, joissa Härkätien vanha
tienpohja on aivan valtatien vieressä, tutkitaan tiesuunnitelmassa mahdollisuus
rakentaa väylä yksityistiepätkiä hyödyntäen, mutta kuitenkin yleisen tien osaksi
liitettynä.

Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Toimenpideselvityksen ve 1:n (käytetään yksityisteitä) kustannusarvio on 0,62
milj. euroa ja ve 2:n (uusi väylä) 0,89 milj. euroa.
• Tiepiirin ja kunnan edellä kuvatun neuvotteluratkaisun kustannusarvio on 0,52
milj. euroa.
Mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä sovittu, kuka sopinut
• Tiehallinnon ja kunnan kustannusjako ja toimenpidevastuut sovittiin hankkeen
toimenpidepäätöksessä. Yksityisteiden osalta kunta neuvottelee sopimukset, sovittavana on mm. talvihoidon siirtäminen kunnalle, teiden valaiseminen (kantatie on valaistu) sekä mahdollinen päällystäminen, jolle on kuitenkin ensin saatava museoviraston/Turun maakuntamuseon hyväksyntä.
• Ennen sopimusta kunta pyrkii vaikuttamaan siihen, että Rynköntie järjestäytyy
tiekunnaksi (toteutunut).
Tieosakkaiden puolelta tullut palaute
• Kevyen liikenteen reitin toivotaan olevan päällystetty. Härkätien päällystäminen
edellyttää kuitenkin museoviraston/Turun maakuntamuseon suostumusta.
Mahdollinen valtion ja kunnan avustus kohteille, avustusperusteet?
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•
•

Yksityisteiden kuntoonpanoon ei ole käytetty valtion yksityistieavustuksia. Tiepiiri selvittää avustusedellytykset, jos tiekunnat sitä anovat.
Sekä Rynköntie että Huiluntie saavat kunnan yksityistieavustusta. Yhteisvälin
keskivaiheen lyhyistä yksityistiepätkistä, joita mahdollisesti voidaan hyödyntää
kevyen liikenteen väylän osina, vain yksi (Onnelantie) saa kunnan avustusta.

Kuva 10. Suunnitelmakartta vt 10, Lieto-Yliskulma (vaihtoehto 1)
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2.2 Mt 224, Vaskio (Halikko)
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Kohde sijaitsee Halikon kunnassa Vaskion taajamassa. Tavoitteena on muodostaa Halikko-Mietoinen maantien 224 suuntainen kevyen liikenteen yhteys sekä
turvallinen tienylitys Vaskion taajaman kohdalle sekä yhteydet taajamasta etelään ja pohjoiseen. Taajaman pohjoispuolella sijaitsee Mäen koulu, jossa tällä
hetkellä on 1. ja 2. luokka sekä liikuntatilat. 3.-6. luokat toimivat taajamakeskustassa sijaitsevassa koulussa. Taajamasta etelään johtava kevyen liikenteen väylä
palvelisi Perälän kylästä tulevia koululaisia. Pitemmällä tähtäimellä reitti jatkuisi
etelän suuntaan ensin pitkin Perälän yksityistietä ja sitten pitkin uutta kevyen liikenteen väylää Märyn taajamaan, josta jo on yhteys Halikon ja Salon kevyen liikenteen väylästöön.
• Kohde sijaitsee Vaskion keskustaajaman osalta asemakaava-alueella.

Kuva 11. Kohteen mt 224 Vaskio sijainti
Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Toimenpideselvitys on tehty keväällä 2004. Selvitys toimi pilottikohteena ”Yksityisteiden käyttö yleisten teiden kevyen liikenteen väylien osana” -hankkeessa.
Selvitys sisältyy myös Salon seudun LJS:n aiesopimukseen vuoden 2003 toimenpiteisiin.
• Valittu vaihtoehto sisältää uusien kevyen liikenteen väylien rakentamista, yksityistieosuuksien käyttöä sekä kevyen liikenteen alikulkuja kolmessa toteuttamisvaiheessa seuraavasti etelästä alkaen:
o Perälän yksityistie opastetaan kevyen liikenteen reitiksi (vaihe III).
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o Peräläntien ja Turilantien (pt 12315) väliselle osuudelle erillinen kevyen
liikenteen väylä tien (mt 224) itäpuolelle. Väylän yhteydessä levennetään
yhtä alikulkukäytävää sekä rakennetaan kevyen liikenteen silta jokiuoman yli. (Vaihe III).
o Turilantien ja Kauppatien liittymien välillä kevyt liikenne ohjataan I vaiheessa Vanhatien ja Joukolantien (katuja) kautta. Joukolantieltä maantien
224 varteen jatkuva kevyen liikenteen polku parannetaan ja sen jatkeeksi
rakennetaan n. 100 metriä uutta kevyen liikenteen väylää Kauppatien liittymään. II vaiheessa välille rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä
mt 224 itäpuolelle.
o Kauppatien liittymän kohdalle rakennetaan alikulkukäytävä maantien
224 ali. Alikulkukäytävältä rakennetaan kevyen liikenteen yhteys liittymässä oleville pysäkeille. (Vaihe I).
o Kauppatien liittymästä pohjoiseen kevyt liikenne ohjataan Kauppatien
(katu) sekä Toivilantien ja Ruuhikoskentien (yksityisteitä) kautta. (Vaihe
I).
o Ruuhikoskentien ja Onnenperäntien (pt 12313) liittymien välille rakennetaan erillinen kevyen liikenteen väylä mt 224 länsipuolelle. (Vaihe II).
o Onnenperäntien liittymän eteläpuolelle rakennetaan alikulkukäytävä
maantien 224 ali ja siitä yhteydet liittymän linja-autopysäkeille. (Vaihe
II).
o Onnenperäntien itäpuolelle Vaskiontien ja Mäen koulun liittymien välille
erillinen kevyen liikenteen väylä. (Vaihe II).
Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Hanke on toimenpidesuunnitelmassa jaksotettu kolmeen vaiheeseen. Hankkeen
kokonaiskustannusarvio on 0,85 milj. euroa € ja se jakautuu eri vaiheisiin seuraavasti: I: 169 000 €, II: 202 000 € ja III: 476 000 €.
• Turun tiepiirin kevyen liikenteen väylien rakennuskustannusjaon periaatteet perustuvat kevyen liikenteen väylän tarveindeksiin. Tämän periaatteen mukaisesti
tiepiirin osuus kustannuksista on 15-19 % ja Halikon kunnan osuus vastaavasti
71-75 %.
• Hankkeen toteuttamisesta ei ole päätöstä eikä kustannusjaosta ole virallisesti
vielä sovittu.
Jatkotoimenpiteet ja mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä
sovittu, kuka sopinut
• Hankkeesta on juuri valmistunut toimenpideselvitys. Sitä ei vielä ole käsitelty
kunnassa eikä tiepiiri ole tehnyt päätöstä jatkotoimista. Myöskään mitään sopimuksia maanomistajien kanssa ole vielä tehty.
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Kuva 12. Toimenpideselvityksen suunnitelmakartta mt 224 Vaskio
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2.3 Salo-Teijo-Mathildedal-Strömma - pyöräilyreitistö
Kohteen sijainti ja kuvaus
• Hanke palvelee Teijon matkailualuetta, joka on laaja matkailua, retkeilyä ja
muuta vapaa-ajan viettoa palveleva kokonaisuus Perniön kunnan ja osin Salon
kaupungin alueella.
• Hankkeen tavoitteena on toteuttaa yksityisteitä, polkuja ja kevyen liikenteen
väyliä pitkin kulkeva pyöräilyreitistö, joka palvelee Teijon matkailualueen sisäisiä yhteyksiä sekä Salon ja matkailualueen välistä liikennettä. Hanke rakentuu
useista vaiheittaisista toimenpiteistä, jotka yhdessä muodostavat sekä pyöräilymatkailua, salolaisten vapaa-ajan yhteyksiä että paikallisten asukkaiden päivittäisiä liikkumistarpeita palvelevan reitistökokonaisuuden.

Kuva 13. Kohteen sijainti, kuvassa esitetty matkailualueen yhteystarpeita.

76

Suunnittelu- ja toteutushistoria
• Kohteesta on keväällä 2004 tehty kehittämisselvitys ”Yksityisteiden käyttö
yleisten teiden kevyen liikenteen väylien osana” -hankkeen yhteydessä. Kohde
sisältyy osittain Salon seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman kevyen liikenteen hankkeiden 1. kiireellisyysluokkaan. Kehittämisselvityksen ovat tehneet yhteistyössä alueen kunnat, kyläyhdistykset, yrittäjät ja tiepiiri.
• Kuvassa 16 esitetty toimenpideohjelma koostuu seuraavista osahankkeista:
I Toteuttamisvaihe:
1. Kevyen liikenteen väylä Meriniitystä uudelle Viitannummen asuinalueelle ml. yksi alikulku.
2. Pyöräilyreitti Salo-Lehmijärvi (yhteys sisältää vanhaa ratapohjaa kulkevaa kevyen liikenteen väylää, yksityisteitä ja lyhyellä osuudella levennetyn päällystetyn pientareen rakentamisen kantatien 52 varteen).
3. Pyöräilyreitti Lehmijärvi-Kirjakkala (pääosin olemassa olevia yksityisteitä ja polkuja hyödyntävä ulkoilu- ja pyöräilyreitti).
4. Pyöräilyreitti Kirjakkala-Teijo (osin yksityisteitä ja polkuja hyödyntävä,
maantienvarrelle vaihtoehtoinen ulkoilu- ja pyöräilyreitti).
5. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen paikallisten 12089 varteen välille Teijon koulu-Talonpojan Teijon tienhaara.
6. Pyöräilyreitti laskettelukeskus- Mathildedal.
7. Pyöräilyreitti Mathildedal-Strömma (pääosin vanhaa tieyhteyttä, nykyisiä yksityisteitä hyödyntävä ulkoilu- ja pyöräilyreitti).
8. Pyöräilyreitti retkeilyalueen ympäri (yksityisteitä pitkin kulkeva pyöräilyreitti).
9. Pyöräilyreittien opastus.
10. Veneyhteys polkupyöräilijöille Teijon alueelta Kemiönsaareen tai Vartsalaan.
II toteuttamisvaihe:
11. Kirjakkala-Teijo, kevyen liikenteen väylä maantien 1824 varteen.
12. Teijo, kevyen liikenteen väylä paikallistien 12089 varrelle välille kirkkomt 1824 liittymä.
13. Teijo-golfkenttä, kevyen liikenteen väylän rakentaminen paikallistien
12089 varrelle välille Talonpojan Teijon tienhaara-golfkenttä.
14. Mathildedal, kevyen liikenteen raitin jatkaminen paikallistien 12089 varressa tenniskentiltä Järvenkylään taajaman laidalle.
III toteuttamisvaihe:
• Salo-Kirjakkala, polkutien tai kevyen liikenteen väylän rakentaminen
maantien 1824 varteen.
• Golfkenttä-Mathildedal, kevyen liikenteen väylän rakentaminen paikallistien 12089 varrelle välille Teijo-golfkenttä.
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Kuva 14. Kehittämissuunnitelman toimenpidekartta Salo-Strömma
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Rakentamis- ja parantamistoimenpiteet (vastuu, kustannukset)
• Toimenpideohjelman I vaiheen hankkeiden kustannusarvio on yhteensä
690 000€, II vaiheen hankkeiden 750 000€ ja III vaiheen hankkeiden 1,1 – 2,3
milj. €.
• I vaiheen toimenpiteet ovat pääosin kuntien vastuulla, II ja III vaiheiden toimenpiteet ovat kaikki Turun tiepiirin vastuulla olevia hankkeita. Tarkemmasta kustannusjaosta ei ole sovittu.
• Yksityisteiden ja polkujen osalta kyse on pyöräilyä palvelevan retkeilyreitistön
toteuttamisesta, mikä tapahtuu ulkoilulain mukaisesti. Sopimusten tekeminen
maanomistajien kanssa on kuntien vastuulla.
Jatkotoimenpiteet ja mahdollisesti tehdyt sopimukset (suulliset ja kirjalliset), mistä
sovittu, kuka sopinut
• Hanketta on esitelty alueen asukkaille ja maanomistajille yleisötilaisuudessa,
mutta yksityisteiden käytöstä ei ole tarkemmin neuvoteltu maanomistajien kanssa eikä mitään sopimuksia ole vielä tehty. Hanketta eteenpäin viemään on perustettu alueen kuntien, kyläyhdistysten, yrittäjien ja tiepiirin edustajista koostunut
työryhmä, joka ensimmäisessä vaiheessa pyrkii käynnistämään I toteuttamisvaiheen tarkemman suunnittelun, mm. neuvottelut maanomistajien kanssa yksityisteiden ja polkujen käytöstä pyöräilyreittien osina.

