
Yksityisteiden pysäköintietiketti hyvä muistaa 
marjastuskaudella 
Marjastajien ja muiden luonnossa liikkuvien on muistettava pysäköintisäännöt. Tieliikennelaki on 
voimassa myös yksityisteillä ja laki kieltää pysäköinnin taajamankin ulkopuolella niin, että se haittaa 
tai vaarantaa liikennettä. Näin mäennyppylän taakse tai tiukkoihin kurveihin ei saa pysäköidä. 
Kiellettyä on myös kiinteistöille pääsyn estävä pysäköinti. Näin ollen esimerkiksi pellolle johtavaa 
liittymää ei saa tukkia, jotta leikkuupuimuri ja muut työkoneet pääsevät tekemään työtään. 
Nykyaikaiset maatalouskoneet ovat kasvaneet niin suuriksi, että usein ne tarvitsevat tien koko 
leveyden kulkeakseen, eikä liittymiin voi lainkaan pysäköidä henkilöautoja. Yksityisteillä liikkuu myös 
puutavara-autoja ja metsäkoneiden kuljetusautoja läpi vuoden kaikkina vuorokauden aikoina. 
Yksikin väärin pysäköity auto saattaa aiheuttaa tuntien viivästyksen. 

Monelta autoilijalta tahtoo unohtua tieliikennelain mukaisten pysäköintikieltojen olevan voimassa 
kaikkialla ilman liikennemerkkejäkin. Autoilija ei siis voi tuudittautua pysäköinnin olevan sallittua, jos 
sitä ei ole erikseen liikennemerkein kielletty. Myös taajaman ulkopuolella voi saada 
pysäköintivirhemaksun, vaikkakin valvonnan määrä on hyvin vähäistä.  

Tilapäinen pysäköinti yksityistien varteen on sallittua, jos sen voi tehdä muuta liikennettä estämättä 
eikä se vaaranna liikenteen turvallisuutta. Huomaavaista voisi olla jättää tuulilasille puhelinnumero, 
josta autoilijan tarvittaessa tavoittaa. Puutavarayhdistelmien kuljettajat toimivat yleisesti näin ja 
jättävät puhelinnumeronsa varoituskolmioon näkyville.  

Liikenne on yhteispeliä ja tämä pätee myös yksityisteillä liikkumiseen. Autoilijan arviointivirheen 
vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi ja kaikki osapuolet saavat kulkea hyvillä mielin. Mikäli 
pysäköinnin kanssa on toistuvia ongelmia, niin tiekunnilla on aina mahdollisuus ryhtyä toimiin 
asianmukaisten liikennemerkkien tai jopa puomien asettamiseksi. 

  

Vieraslajien torjunta myös tiekunnan vastuulla 
Tiekunnan vastuulla on tarkkailla tiealueella kasvavia kasveja ja ryhtyä tarpeellisiin toimiin 
haitallisten vieraslajien hävittämiseksi. Mikäli tiekunta laiminlyö velvollisuutensa voi ELY-keskus 
viimekädessä asettaa uhkasakon torjuntatoimia vauhdittamaan. 

Vieraslajilla tarkoitetaan kasvia tai eläintä, joka on siirtynyt ihmisen toimesta alueelle, jolla sitä ei 
luonnollisesti tavata. Haitallisten vieraslajien kasvattaminen on kiellettyä ja maa-alueen haltijan 
vastuulla on lajin hävittäminen. Myös tiekunnat ovat asiassa vastuussa tienpientareilla kasvavien 
vieraslajien osalta. Vastuun kannalta ei ole merkitystä, miten kasvi on pientareelle levinnyt, eikä 
vastuu edellytä kasvin varsinaista kasvattamista vaan jos kasvin sietäminen on riittävä 
laukaisemaan hävitysvelvollisuuden.  

Tien pientareille vieraslajit ovat tyypillisesti tulleet täyttömaiden mukana tai levinnyt tien varressa 
olevalta kiinteistöltä. Onpa osa vieraslajeista niin tehokkaita leviämään, että esim. puutarhajätteellä 
kuormatusta peräkärrystä pudonneet kasvien osat ovat voineet alkaa kasvamaan tien pientareella. 

Tyypillisiä tiealueen vieraslajeja ovat komealupiinit, jättiputket ja kurtturuusu. Niiden ja muiden 
vieraslajien tunnistamiseen ja torjuntatoimiin saa ohjeet viranomaisten ylläpitämältä 
nettisivulta vieraslajit.fi . 

  

Tiekunnan vuosikello 
Tiekunnan toiminta ja tienpitotyöt ovat yksityisteillä hyvin saman tyyppisiä vuodesta toiseen. 
Vuosikymmeniä tiekunnan asioita pyörittäneellä henkilöllä asiat ovat hallinnassa ja työt tulee tehtyä 

http://www.vieraslajit.fi/


ajallaan. Sen sijaan hiljakkoin tiekunnan vastuuhenkilöksi valittua tieosakasta pohdituttaa, mitä ja 
milloin eri asioita pitäisi hoitaa. Tiekunnan vuosikello on oiva apuväline muistuttamaan tarpeellisista 
tienhoitotoimenpiteistä sekä niiden ajoittamisesta oikeaan vuodeaikaan. Vuosikellosta löytyy myös 
vinkkejä hallinnollisten asioiden hoitamiseen. Vuosikellon voi tulostaa 
maksutta https://www.tieyhdistys.fi/tietietoa/yksityisteiden-vuosikello/  

 

https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/ajankohtaista-yksityistieasiaa/

