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Yksityistietilaisuus

3.4.2018 Kirkkonummi-sali

Yksityistielain uudistus

• Eduskuntakäsittelyyn 1.3.2018, uusi laki voimaan 1.1.2019?

• Tiejaoston toimitukset loppuisivat 30.6.2019

• Toimitusasiat maanmittauslaitoksen yksityistietoimitukseen

•

Muutoksenhaku

• Tiekunnan kokouspäätöksistä valitus käräjäoikeuteen

�Vantaan käräjäoikeus/maaoikeus

• Tiekunnan sisäinen oikaisumenettely ennen asian viemistä muun viranomaisen ratkaistavaksi

• Valtion lupa- ja valvontavirastoon (Luova) kunnan kadunpitovelvollisuuden arviointiin, 

tiekunnan kokouksen koollekutsumiseen ja hallintopakkokeinojen käyttämiseen liittyvät 

tehtävät (täydentävä HE: 2019 ajan ELY-keskus)

• Kuntien rakennusvalvontaviranomaisille luvat rakennusten ja kasvillisuuden poistosta

•

Yhdyskuntatekniset laitteet ja rakennelmat

• Tiekunnalle/tieosakkaille oikeus päättää tielle tulevista sähkö- ja viestintäjohdoista ja muiden 

rakenteiden, rakennelmien ja laitteiden sijoittamisesta tiealueelle. 

• Johtojen sijoittamiseen, muuttamiseen, poistamiseen ja sijoittamisesta maksettavaan 

korvaukseen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia ja tietoyhteiskuntakaarta

• Johdot sijoitetaan tiealueeseen kuuluvaan pientareeseen, luiskaan tai pengermään

• Laitteiden ja rakenteiden omistaja vastaa niiden kunnossapidosta, ellei muuta sovita

Tieyksiköinti, tieosakkuus, kokousasiat

• Tieyksiköintiä koskevien säännösten peruslähtökohtiin ei muutoksia

• Eri tieyksiköt tien eri osille

• Rakentamisyksiköissä huomioidaan tien tuleva käyttö

• Tien rakentamiskustannuksista tai muista investoinneista on mahdollista periä korvausta niiltä, 

jotka ovat hankkeen toteuttamisen jälkeen otettu osakkaiksi 

• Muilta käyttäjiltä käyttömaksuilla

• Maakunta / kunta / valtio mahdollista ottaa tieosakkaaksi

• Kokouskäytännöt nykyaikaistettu

• Tiekunnan säännöt

Kunnan ja valtion avustukset 2019

• Yksityisteiden valtionavustustehtävä siirtyy maakuntauudistuksen yhteydessä maakunnille 

(täydentävä HE: 2019 ajan ELY-keskus)

• Kuntien avustusmahdollisuuteen ei puututa

Kunnan avustus 2018

• Kunnossapitoon, perusparannukseen ja tievalaistukseen

• 310 000 euroa

• Avustusten hakuaika loppuu 30.4.2018 klo 16.00

• Vain sähköiset hakemukset 

• Jo aloitettuja tai lopetettuja perusparannushankkeita ei avusteta

• Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä
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Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä

• Pakolliset liitteet tulee toimittaa 30.6.2018 mennessä kunnan kirjaamoon

• Tilityksentarkastuskertomus tai ote pöytäkirjasta

• Tilinpäätöstiedot 

•

1. Kokouksen avaus

2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Läsnäolijoiden toteaminen

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen

5. Edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistaminen

6. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

7. Kuluvan vuoden talousarvion vahvistaminen

8. Kuluvan vuoden maksuupanoluettelon vahvistaminen ja eräpäivä

9. Uuden tieyksikkölaskelman vahvistaminen

10.Uuden hoitokunnan toimikausi ja palkkiot

11.Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta

12.Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen

13.Tilityksentarkastajien ja varatilityksentarkastajien valinta

14.Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja –aika

15.Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävä maksu

16.Muut asiat

17.Muutoksenhakuohjeet

18.Kokouksen päättäminen

19.

•

Tiekunnan vuosikokousasiat

Lisäksi:

• Tieoikeuden antaminen ja lakkauttaminen

• Tieyksiköiden ja käyttömaksujen määräytymisperusteet, sopimukset

• Rahalainan ottaminen

• Tietoimituksen hakeminen

• Tienpitoon liittyvät asiat

• Tienkäyttöluvat

• Liikenteenohjauslaitteiden asentaminen + luvan hakeminen

•

Vastuukysymyksiä

• Tie on pidettävä tarkoitustaan vastaavassa kunnossa, ei kuitenkaan saa aiheutua kohtuuttomia 

kustannuksia

• Laiminlyönnistä (tuottamus) voi seurata vahingonkorvausvastuu

• Voidaan sopia – tai ratkaista käräjillä

• Ulkopuoliseen nähden tiekunta on korvausvelvollinen 

• Hoitokunnan vastuuvapaudesta päätetään tiekunnan kokouksessa

• Tiekunnan isännänvastuu; urakoitsijalla on tiekuntaan nähden sopimuksen mukainen vastuu
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Hoitokunnan ja toimitsijamiehen vastuu

Yksityistielain mukaan:

• Toimitsijamiehen ja hoitokunnan jäsenen tulee huolellisesti hoitaa tiekunnan asioita 

• Tahallisuus, huolimattomuus: korvausvelvollisuus

• Korvauksen määrää voidaan sovitella

• Useita vastuunkantajia

•

Ulkopuolisen toimijan vastuu

Juridinen asema ratkaisee vastuuperusteen:

• Toimitsijamiehenä tai hoitokunnan jäsenenä yksityistielain mukainen vastuu

• Sopimuksen perusteella toimitsijan sopimusvastuu (Kauppakaari 18 luku), vastuuta voidaan 

sopimuksella täsmentää ja rajoittaa

•
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