Järjestäytynyt yksityistie
Tiekunta on perustettu virallisessa maanmittauslaitoksen tai tielautakunnan toimituksessa, jossa tielle on
päätetty nimi, toimielinmuoto (hoitokunta tai toimitsijamies) ja toimielin (YksTL 50 §).
Kadunpito
Kadunpito käsittää kadun suunnittelemisen, rakentamisen ja sen kunnossa ja puhtaanapidon sekä muut
toimenpiteet, jotka ovat tarpeen katualueen ja sen yläpuolisten ja alapuolisten johtojen, laitteiden ja
rakenteiden yhteen sovittamiseksi.
Kiinteistö
On alueellisesti rajattu, kiinteistörekisteriin merkitty rekisteri- tai omistusyksikkö.
Kiinteistönmuodostumislaki: sellaista itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka kiinteistörekisterilain
nojalla on merkittävä kiinteistönä kiinteistörekisteriin,
Käyttömaksu
Ulkopuolisille (ei osakas) voidaan määrätä käyttömaksua tilapäisistä kuljetuksista. Myös osakkaan
tilapäisestä tienkäytöstä voidaan määrätä käyttömaksua (esim rakentaminen)Tieosakkaan tienkäyttö on
aina pysyvää. Muilla tienkäyttö on aina tilapäistä vaikka se olisi päivittäistä tai muuten säännöllistä
(YksTL 26 §).
Maksuunpanoluettelo
Asiakirja, jossa näkyvät tieyksikköä vastaavan tiemaksun suuruus, kunkin tieosakkaan tiemaksun
suuruus, koottavien tiemaksujen yhteismäärä, erilaisten käyttömaksujen suuruus sekä maksuajankohta,
pidettävä ennen kokousta nähtävillä, ulosottoon tarvittava asiakirja.
Parantaminen tai perusparantaminen
On normaalia kunnossapitoa järeämpää tien parantamista (kantavuutta, kuivatusta tai leveyttä tms.)
Tieisännöitsijä
On Suomen Tieyhdistyksen kouluttama henkilö hoitamaan tiekuntien asioita tiekuntien apuna.
Tiekunta (järjestäytynyt tie, tiekuntatie)
Tietoimituksessa perustettu tieosakkaiden muodostama elin, joka vastaa yksityistien tienpidosta.
Tielautakunta
On kunnan yksityistielaissa määrätyistä yksityistieasioista vastaava toimielin. Tielautakunnan tehtävät on
voitu kunnassa alistaa myös jollekin toiselle lautakunnalle tai jaostolle. Toimii toisin kuin kunnan
lautakunnat yleensä. Voi pitää sisäisiä kokouksia kuntalain mukaisesti, mutta ratkaisee hakemuksesta
asioita toimitusmuodossa. Toimitus on eräänlainen ensimmäisen asteen tuomioistuin, jonka tekemistä
päätöksistä ei voi valittaa kuntalain mukaan vaan valittaa voidaan ainoastaan maaoikeuteen (tehtävät
YksTL 52 §).
Tiemaksu
On tieyksiköiden perusteella määräytyvä maksu. Tämän lisäksi voidaan periä perusmaksua (vain
hallintokulujen perintään, kaikille sama) ja käyttömaksuja (katso käyttömaksu).
Tienpito
Tienpidolla tarkoitetaan tien tekemistä ja kunnossapitoa (YksTL 6 §).
Tieoikeus
Kiinteistölle myönnetty pysyvä oikeus käyttää toisen kiinteistön aluetta kulkuyhteytenä.
Tieosakas
Henkilö, jonka omistamalla kiinteistöllä on tieoikeus yksityistiehen tai elinkeinonharjoittaja, jolle on
myönnetty tienkäyttöoikeus. Voi olla myös kunta, seurakunta, jakokunta, kiinteistöyhtymä,
metsästysseura ym.
Tien kunnossapito
Kunnossapidoksi katsotaan ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeet tien pysyttämiseksi sen tarkoitusta
vastaavassa kunnossa, niihin luettuna tien aukipitäminen talvella ja puhtaanapito (YksTL 6 §)
Tien tekeminen
Uuden tien rakentamista, ennestään olevan tien siirtämistä, levittämistä tai muuta parantamista
Tietoimitus tai yksityistietoimitus
Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörin ja kahden toimitusmiehen pitämä kokous, jossa päätetään mm.
tieoikeuden myöntämisestä kiinteistölle (tehtävät YksTL 38 §).
Tieyksikkö
Tiepitovelvollisuuden ja siitä aiheutuvien kustannusten jakamiseksi tieosakkaiden kesken vahvistetaan
heille tieyksiköt.
Toimielin tiekunnassa (voi olla joko hoitokunta tai toimitsijamies)
Huolehtii tiekunnan juoksevista asioista. On tavallaan tieyrityksen hallitus. Valitaan enintään 4 vuodeksi
kerrallaan. Valita ei saa ilman asianomaisen suostumusta, ei tarvitse olla tieosakas.
Toimitustie
On virallisessa toimituksessa perustettu tie. Jollakin on pysyvä, viranomaisen vahvistama ja rekisteröimä
käyttöoikeus toisen kiinteistön kautta kulkevaan tiehen.

