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Minun metsäni _ minun tieni

Junan tuomana länsi-Lappiin v. 1999

koti ja loma-asunto yksityisteiden 

päässä

• Matkailualueen kehittäjä ja markkinoija

• Keskusvaraamossa 7,5 vuotta

• Matkailuyrittäjä vuodesta 2007 

• Markkinoinut luontoarvoja Pallas-Ylläs 

tunturin kansallispuistoa yms. muita 

alueen vetovoimatekijöitä niin koti-, kuin 

ulkomaalaisille matkailijoille



Tiina tieisännöitsijäksi (TIKO)

• Suomen tieyhdistyksen järjestämä, pääosin 

Liikenneviraston rahoittama koulutus

• Koulutuksen tavoitteena kehittää nykyisestä 

talkootyyppisestä työstä maaseudulle uusi ammatti ja 

sivuelinkeino

• 220 TIKO tieisännöitsijää tällä hetkellä

• Lapissa 4 kpl, Tiina valmistunut kesäkuussa 2013

• www.tieyhdistys.fi

• Alueelliset yksityistiepäivät Rovaniemellä 16.3.2015

http://www.tieyhdistys.fi/


Yksityisteitä lukuina

• Yksityistietä kaikkiaan 360 000 km

• Pysyvän asutuksen käytössä n. 90 000 km

• Rakennettuja metsäautoteitä arviolta 120 000 km

• Sekä muita ajokelpoisia mökki – ja metsäteitä 

110 000 km

• Liikenteellisesti merkittävämpiä ovat valtion avustukseen 
oikeuttavat tiet (vähintään 3 taloa, pituus vähintään 1 km 
tai vilkas läpiajotie). Näitä teitä tällä hetkellä n. 55 000 km

• Niiden varrella asuu n. puoli miljoonaa ihmistä ja 
kesämökkejä näiden teiden vaikutusalueella on lähes 
190 000 (40 % koko loma-asunto kannasta ).



Yksityisteiden haasteet tänään

• Teiden kunto heikentynyt  10 -15 vuoden aikana

> ongelmia ilmentynyt niin metsäteollisuuden kuin 
elintarviketeollisuuden kuljetusketjuissa

> ajoneuvojen korotetut massat

> ongelmia myös sosiaali- ja terveyspuolella ;

esim. kodinhoitajilla ajoittain vaikeuksia  päästä 
turvallisesti asiakkaansa luo

Lähtökohtana:

Tien kestettävä se liikenne, joka osakaskiinteistöille 
suuntautuu (YksL 7§ ja 8 §)



Yksityisteiden haasteet tänään

• Yksityistien luonne

> tieosakkaat kantavat juridisen vastuun sekä 

valtaosan kustannuksista

Teiden ja erityisesti siltojen rakenteiden 

korjaaminen tieosakkaiden voimin pelkästään 

mittava urakka

Mikä kenenkin rooli tässä tilanteessa?



Suomen Tieyhdistyksen mukaan

• Euroopan vanhin tieyhdistys perustettu v.  1917

• Valtion rooli:

taata toimillaan yksityisteiden riittävä             

rakenteellinen kunto, joka palvelee koko 

yhteiskuntaa  mukaan lukien teiden yleiskäyttö

• Kunnan rooli:

taata toimillaan teiden päivittäinen liikennöitävyys 

asumisen ja yrittäjyyden näkökulmasta



Määrärahojen muutokset

• Yksityisteiden avustamiseen, opastamiseen ja 

neuvontaan määrärahaa vuosina 2009-2011 

23 miljoonaa euroa

• Määräraha vuoden 2014 budjetissa 

8 milj. euroa

Määräraha vuoden 2015 budjetissa 5 milj.euroa

 Lossit ja tulvavahinkojen korvaamiset vievät 

tästä  2 milj. euroa.



Määrärahojen muutokset

• Optimaalinen määräraha, tieyhdistyksen mukaan 

olisi 30 -35 milj. euroa. Olisi kolmannes Ruotsin 

tasosta.

• Matkailun, metsä-, elintarvike-, 

rakennusteollisuuden , perushuollon ja 

puolustusvoimien kuljetus- ja 

liikennevaatimusten takia yksityisteiden 

kuntokehitys pitäisi saada nousuun.

• M



Yksityisteiden kunnon ylläpito

• Hyvä yhteistyö eri toimijoiden kesken 

>hoitokunnat, kunnan toimijat, ely-keskuksen

virkamiehistö 

• Yksityisteiden kannattaa harkita jäsenyyttä 

tieyhdistyksessä, jolla tärkeä rooli edunvalvojana

• Käyttää asioiden hoitamisessa koulutettujen 

tieisännöitsijöiden palveluita ehdottomasti, mikäli 

tieosakkaita paljon ja eri toimialan osakkaita 

saman tien varrella



Ei puheita vaan tekoja

• Kuntien yksityistietoimijat 
vuosittain koolle

• Alueelliset 
yksityistiepäivät

• Oikean tiedon siirtäminen 
yksityistietoimijoille

• Avuksi jäsenyys 
tieyhdistyksessä

• Verkottuminen muiden 
alueiden kanssa hyvin 
tehdyistä tien 
perusparannuksista



Yhteystiedot

Kiitos mielenkiinnosta, 

palvelen teitä mielelläni.

Tiina Walin-Jatkola

Tieisännöitsijä

Email: tiina.walin-

jatkola@yllas.fi

Puh:040-8277354


