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ESIPUHE 

Syrjäseutujen liikenneyhteyksien turvaajina on polkuteillä ol-

lut ja on edelleenkin Lapissa, ennen kaikkea läänin pohjoisosan 

kuntien alueella tärkeä merkitys. Polkuteiden lainsäädännöl-

unen asema sekä niiden suunnittelussa ja rakentamisessa nou-

datettava käytäntö on ollut epäselvä ja vaihteleva. Myös poi-

kuteiden tarpeellisuus tulevaisuudessa on jääänyt ratkaiseniat- 

ta. 

Näiden kysymysten selvittämiseksi käynnistettiin TVL:n Lapin 

piirin toimesta keväällä 1977 polkuteitä käsittävä tutkimus. 

Tutkimuksessa on selvitetty polkuteiden nykytila ja kehitys 

siihen, laadittu ehdotus polkutiepolitiikasta tulevaisuutta 

varten sekä laadittu polkutieverkon ylläpito- ja kehittämis-

suunnitelma vuodelle 1990. 

Työ on tehty Oulun yliopiston tie- ja maarakennustekniikan lai-

toksen toimesta, jossa työn käytännön suorittamisesta on vas-

tannut dipl.ins.Martti Perälä apunaan dipl.ins.Oiva Tolppi.ö-

tä on johtanut ja valvonut työryhmä, jossa TVL:n Lapin piirin 

edustajina ovat olleet piiri-insinööri Sauli Niku-Paavo, dipl. 

ins. Erkki Vuontisjärvi ja dipl.ins. Viljo Hytönen sekä Oulun 

yliopiston edustajana professori Aulis Ukkonen. 

Esillä oleva suunnitelma, "Lapin polkutieverkon ylläpito- ja 

kehittämissuunnitelma vuosille 1979-1990", on tiivistelmäsa- 
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mannimisestä tutkimuksesta, jossa on yksityiskohtaisesti esi- 

tettv perustelut tässä raportissa esitetyille ratkaisuille. 
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1 
1. 

1 
Lapin läänin yleisen tieverkon pituus 1.1.1978 oli 9010 km, 

1 josta maanteiden osuus oli 4939 km, paikallisteiden 2918 km 

ja polkuteiden 1153 km. Polkuteiden osuus yleisistä teistä 

1 1.1.1978 oli noin 13 %. Polkutiet ovat nimenomaan Lapille 

- ominainen tieverkon osa, jonka merkitys muuten riittärnättö- 

I män tieverkon täydentäjänä on sangen merkittävä. Mitä pohjoi- 

- seminaksi mennään, sitä suurempi on polkuteiden osuus tieyh- 

teyden järjestäjänä. Läänin pohjoisimpien kuntien, Utsjoki, I Enontekiö, Kittilä ja Sodankylä, alueilla polkuteitä on noin 

30 % yleisistä teistä. 

I Nykyinen tielaki määrittelee polun "jalan, ratsain tai polku- 

pyörällä tapahtuvaa liikennettä varten tarkoitetuksi tieksi". 

1 Kuitenkin noin 60 % TVL:n hoidossa olevista nolkuteistä on 

autolla ajettavassa kunnossa ymnäri vuoden. Tielain vanhentu- 

1 neisuudesta johtuen on polkuteiden asema tieverkon osana täl- 

lä hetkellä epäselvä. Myöskään polkuteiden suunnittelusta ei- 

1 kä rakentamisesta ole annettu selviä ohjeita. 

Edellä mainituista syistä on käynyt tarpeelliseksi selvittää 

1 polkuteiden asema ja niiden tulevaisuus. Tässä tutkimuksessa 

selvitetään polkuteiden nykytila ja kehitys siihen, tehdään 

I ehdotus polkutiepolitiikaksi vuosille 1979-1990 sekä laadi- 

taan lopuksi 	olkutieverkkosuunnitelma vuosille 1979-1990. 

1 
1 
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1 	2. POLKUTEIDEN HISTORIAA 

1 	Tielaitoksen puitteissa polkuteiden historian voidaan katsoa 

alkaneen vuonna 1918 silloisen uuden tielain myötä. Laki mai-

I nitessaan jalka- ja ratsumiehiä varten tarkoitetut polkutiet 

laajensi tältä osin tien käsitettä. 

Toinen Pohjois-Suomen tiestön ja samalla polkuteiden kehityk-

seen vaikuttavana tekijänä on mainittava ns. Branderin komite-

an vuonna 1928 jättärnä mietintö, jossa ehdotettiin rakennetta-

vaksi polku- ja erämaateitä yhteensä 1224 km. Polkuteiden määrä 

lisääntyikin jatkuvasti itsenäisyyden alusta aina 1950-luvun 

pioliväliin asti. Vuoteen 1950 mennessä polkuteiden määrä oli 

kohonnut 1100 kilometriin. Noudatettu tiepolitiikka lähtikin 

ajatuksesta, että kaikki vähemmän tärkeät tiet tuli rakentaa 

polkuteiksi /1/. 

Vielä sodan jälkeenkin tieyhteyksien tarve Lapissa oli poltta-

va. Niinpä polkutiet, jotka olivat halpa ja nopea tapa järjes-

tää tarvittava liikenneyhteys, lisääntyivät läänin alueella no-

peasti. 1950-luvun puoliväliin tultaessa oli polkuteiden määrä 

huipussaan, ollen 1657 km. Vaikkakin 1950-luvulla valtion hoi-

toon edelleen otettiin uusia polkuteitä, oli painopiste polku- 

teiden parantamisen puolella. Tärkeimmät polkutiet parannettiin 

autolla liikennöitäviksi ja muutettiin maanteiksi. Vuoteen 1960 

mennessä polkuteiden määrä olikin laskenut 1202 km:iin. 

1960-luvun aikana tärkeimpiä polkuteitä parannettiin edelleen 

sellaiseen kuntoon, että niillä kesäaikana voitiin liikennöidä 

kevyillä moottoriajoneuvoilla. Vuonna 1970 oli 1202 polkutieki-

lometristä jo 524 km autolla ajettavia. 

Jalankuljettavat polut sitä vastoin menettivät merkitystään ja 

jäivät vaille tarvittavaa kunnossapitoa. 

Vuoden 1978 alussa oli polkuteiden määrä 1153 km, josta autolla 

ajettavia polkuteitä on 684 km ja polkuja 469 km ( taulukot 1 

ja 2 sekä kartta 1). 

1 
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Taulukko 1. Tie- ja vesirakennuslaitoksen Lapin piirin alueella 
olevat autolla ajettavat polkutiet 1.1.1978 

n:o 	Tien nimi 	 Pituus km 	Leveys 	Kunta 

1 Y1ikyrö-Vuontisjrvi 2,7 4-5 EnonteKiö 

2 Kuttanen-Kultima 10,0 4 Enontekiö 

3 Pa1ojMrvi-Nkkä1a 13,8 4-5 EnonteKiö 

4 Saivomuotka 6,1 5 Enontekiö 

5 Peltovuoma-Ketomella 14,6 4-5 Enontekiö 

6 Ketomella-Raattama 20,2 n. 	4 Enontekiö 

7 Tepasto-Raattama 29,6 n. 	4 Kittilä 

8 Hanhimaa-Pokka 34,5 5-6 Kittilä 

9 Pokka-Kaalimaa 5,7 5-6 Kittilä 

10 Harjuvaara-Saittajoki 10,0 4-5 t.uonio 

11 Hannukaiflefl-KOtarOVa 16,0 n. 	5 Kolari 

12 Repojoki-Lisma 20,3 3-4 man 

13 Kaa anen_SeVettijärVi-NOnjafl raja 127,0 3-6 man 

14 Ahvenjrvefl poroaitatie 4,7 4 man 

15 Paksumaa_SaamutjärVi_1iflatt1järviKitifl]0mP0b0 28,9 n. 	3 man 

16 Skalluvaarafl poroaitatie 8,5 3-4 Utsjoki 

17 Nuorgam-P011DakJärVi 18,5 3-4 Uta joki 

18 RovisuvantO-UtS)Oki 95,3 3-4 Uts joki 

19 Karigasniemi-Angeli 68,6 3-5 man, Utsjoki 

20 Riutula-Angeli 42,0 6-7 man 

21 Ailigaan poroaitatie 3,7 3-4 Utajoki 

22 Kii1opä 6,4 4-5 Sodankylä 

23 VT-4-PurflUXflUkka 4,0 4 Sodanky1 

24 Luosto-PyhäjärVi 21,3 6 Pelkosenniemi 

25 Värriö-Seitajärvi 13,6 3,5-4 Savukoski 

26 Martti-LattUfla-SOkli 58,1 6 Savukoski 

YhteenaM 684,1 

Taulukko 2. Tie- j a ve s irak ennuslaitoksen Lapin piirin alueella 
olevat polut 1.1.1978 

Tien nimi 	 Pituus km 	Kunta 

27 
36,0 Enontekiö 

28 Karesuvanto_SyVäiärVi-HirVuoPio 49,0 Enontekiö 

29 Ku1tima-LeppjrVi 20,0 Enontekiö 

30 Hetta-Nakk1äNOnia raja 39,5 Enontekiö 

31 Pokka-Lisma 24,1 Kitti1, man 

32 Kitti1_Srke1äY11äsjrvi 30,0 Kitti1 

33 Hanhimaa-Kiistala 10,0 Kittilä 

34 Kuttura-RepojOki 37,1 man 

35 Iijrvi-Kitifl1OmPO1O 5,3 man 

36 Ja1o_Jrvenpä-PakanajOki 50,0 man 

37 Purnumukka-KuttUra 28,9 man, Sodankylä 

38 Saittajoki-AhalapalO 10,5 MuoniO 

39 Aavasaksan jalankulkutia 1,1 Ylitornio 

40 Nunnanen-Lisma 47,8 man, Enontekiö 

41 Sieppi-Ylikyrö 14,5 Enonteki 

42 Pikkupoikela-POkka 65,0 Enontekiö 

Yhteensä 
468,8 
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TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOKSEN LAPIN PIIRIN 

1 	ALUEELLA OLEVAT POLKUTIET 1.1.1978 

1 	- 	
Maanteiksi muuttuvat polkutiet 

Muut polkutiet 

1 	Polut 	 - 
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3. POLKUTEIHIN LIITTYVX LAINSDNTÖ 

3.1 Tielait 

	

1 	
Polkutien määritelmä, jalan tai ratsain tapahtuvaa liikennet- 

	

- 	tä varten tarkoitettu tie, on säilynyt ensimmäisestä vuoden 

1918 tielaista aina nykyiseen vuoden 1954 tielakiin lähesmuut- 

tumattomana. Vuoden 1954 lain määritelmään on tullut polkupyö-

rällä tapahtuvaa liikkumista koskeva lisäys. Kuitenkin polku- 

	

1 	teistä on tällä hetkellä n. 60 % autolla ajettavia. 

Ensimmäisessä, vuoden 1918 tielaissa polkuteiden lainsäädännöl-

unen asema ja niiden rakentamista ja kunnossapitoa koskevat 

ohjeet olivat varsin tarkat ja yksityiskohtaiset /2/. Vuoden 

1927 laissa polkuteiden suhteen oli merkittävää reellä ja rat-

tailla kuljettavien polkuteiden poistaminen ja uuden tieluokan, 

erämaantie, lisääminen lakiin /3/. Muutoksen myötä polkuteiden 

rakentamista ja kunnossapitoa koskevat ohjeet olivat huomatta-

vasti väljentyneet. Edelleen vuonna 1937 teiden rakentamisesta 

ja kunnossapidosta annetuissa ohjeissa polkuteiden asema heik-

keni entisestään. Polkuteistä mainittiin ainoastaan, että nii-

den tuli olla 0,75 itt leveitä. Vuoden 1954 tielaki on polkutei-

den suhteen täysin vanhentunut. Lain perusteella laaditut oh-

jeet teiden tekemisestä ja kunnossapidosta eivät sisällä polku- 

teistä minkäänlaista mainintaa /4/. 

3.2 Muu lainsäädäntö 

Tielain ohella on joukko muita lakeja, jotka on huomioitava tei-

den rakentamissuunnitelmia tehtäessä. Tällaisia nimenomaanpol-

kuteiden suunnittelussa huomioon otettavia lakeja ovat 

- luonnonsuojelulaki, 

- ulkoilulaki, 
- laki moottorikäyttöisten ajoneuvojen maastokäytön rajoittami- 

sesta ja 

- poronhoitolaki. 
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1 	Lait joko kokonaan kieltävät tai muuten rajoittavat teiden ra- 

kentamista tietyille luonnonsuojelun tai elinkeinon harjoitta-

misen kannalta tärkeille alueille. Myös polkuja suunniteltaes-

sa on lakien liikkumista koskevat rajoitukset syytä ottaa huo-

mioon. 

3.3 Polkuteiden luokitus 

Polkuteitä koskeva tielain mukaisen luokituksen ja toiminnal-

lisen luokituksen välinen käsitteellinen vastaavuus on esitet-

ty kuvassa 1. Kuvasta käy ilmi polkuteiden erikoisasema. Kaikki 

polkutiet ovat valtion ylläpitämiä teitä, kun taas yhdystiet, 

joita useimmat polkutiet ovat, katsotaan yleensä paikallis- ja 

yksityisteihin kuuluviksi teiksi, joiden tienpito on jaettu val-

tion sekä kuntien ja tiekuntien kesken. 

Kuva 1. Eri luokitusten polkuteitä koskeva käsitteellinen vas-

taavuus 

Toiminnal unen 	Tielainsäädännön 

luokitus 	mukainen luokitus 

Seudulliset tiet 

Muut maantiet 

Kokoojatiet 

Polkuti 
	

Paikallistiet 

1 Yhdystiet 

Yksityiset tiet 

1 Pääsytiet 
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4. POLKUTEIDEN RAKENTAMIS- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 

4 . 4 RakentamiskUstannUkSet 

Polkutiet ovat jo perinteisesti halpa ja nopea tapa järjestää 

tarvittava liikenneyhteys. Rakenteeltaan kevyinä polkuteiden 

rakentamiskustannUkSet ovat muihin yleisiin teihin nähden san-

gen alhaiset. 1970-luvulla rakennetut polkutiet ovat tulleet 

maksamaan keskimäärin 90.000 mk/km (vuoden 1977 hintataso). 

Sen sijaan parannustöiden jälkeen maanteiksi muutettavien pol-

kuteiden (esim. tieosat Supru-Sevettijärvi ja Rovisuvanto-Pah--

tavaara) parantamiskustannukset ovat olleet 350.000 mk/krn-500.000 

mk 1km. Poroaidoille johtavien polkuteiden rakentamiskustan 

nukset ovat keskimäärin olleet 42.300 mk/km (vuoden 1977 hin- 

tataso). 

Polkuteiden rakentaminen on rahoitettu etupäässä työllisyys- 

määrärahojen avulla kuten seuraavasta yhteenvedosta ilmenee. 

Rahoitus Mmk (vuoden 1977 hintataso) 

Rahoituk- 
sen laatu 	1970 	1971 1972 	1973 1974 1975 1976 1977 

Budjetti 	- 	- 
- 	 0,40 1,24 1,44 1,27 1,39 

yöllisyys 	1,59 	0,54 3,33 	4,14 8,90 5,77 4,86 4,72 

Yhteensä 	1,59 	0,54 3,33 	4,54 10,14 7,21 6,13 6,11 

4. 2 KunnossapitokUStannUkset 

Polkuteiden kunnossapitoon on käytetty varoja seuraavasti: 

(vuoden 1977 hintataso) 

1974 0,99 Mmk, 1975 1,08 Mmk, 1976 1,25 Mmk ja 1977 1,35 4mk. 

Vastaavasti kunnossapidettävien polkuteiden määrä on ollut vuon-

na 1974 488 km, 1975 561 km, 1976 616 km ja 1977 706 km. 

Kunnossapitoon myönnettyjen määrärahojen puitteissa on polku- 

1 	teillä voitu suorittaa ainoastaan liikenteen kannalta välttä- 

mättömimmät toimenpiteet. Vuonna 1977 polkuteiden kunnossapi-

1 	tokustannukset vaihtelivat 1339 mk:sta/km 2482 mk/km ollen kes- 

kimäärin 2182 mk/km. Poroaidoille johtavien polkuteiden kun- 

1 
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nossapito maksoi vuonna 1977 keskimäärin 480 mk/km. 

5. LIIKENNEMÄÄRT JA -ONNETTOMUUDET SEKÄ KELIRIKKO POLKUTEILL 

Polkuteillä ei ole suoritettu yhtenäistä liikennelaskentaa. 

Vuoden 1975 yleisen liikennelaskennan ja vuonna 1976 suorite-

tun paikallistielaskennan muutamia laskentapisteitä oli sijoi- 

tettu myös polkuteille. Lisäksi kesällä 1978 suoritettiin eräil-

lä polkuteillä määräpaikkatutkimuksia liikennemäärien sekä lii-

kennekoostumuksen selvittämiseksi. Polkuteillä tapahtuneista 

liikenneonnettomuuksista ei sen sijaan pidetä minkäänlaista re-

kisteriä. 

Tutkittujen polkuteiden liikennemäärät vaihtelevat kevyen lii-

kenteen osalta 6-225 ajon/vrk, raskaan liikenteen osalta 0-0 

ajon/vrk, kokonaisliikenteen ollessa 6-235 ajon/vrk. Vilkkaim-

min liikennöidyillä polkuteillä oli myös jonkin verran turisti- 

ja läpikulkuliikennettä. 

Kevyestä rakenteestaan johtuen polkuteiden kelirikosta johtuva 

rajoitusprosentti on keväisin varsin suuri. Tutkitulla viisi-

vuotiskaudella 1973-1977 noin 40 % kaikista polkuteistä ja noin 

80 % autolla ajettavista polkuteistä oli kelirikkorajoitusten 

alaisia teitä. 

6. POLKUTIEKYSELY 

Kesällä 1977 suoritettiin kysely, jolla oli tarkoitus selvit-

tää läänin ja kuntien viranomaisten kannat nykyiseen polkutie-

politiikkaan ja sen kehittämiseen. Kyselyssä kartoitettiin 

myös uusien polkuteiden rakentainistarve ja jo olemassa olevien 

parantamistarve. Edelleen kyselyssä pyydettiin esitykset poi-

kuteitä koskevista hallinnollisen luokan muutoksista. Saatujen 

vastausten perusteella voidaan katsoa polkuteiden merkityksen 

Lapissa olevan sangen huomattava. Paitsi, että polkuteillä on 

suuri merkitys yleisen tieverkon täydentäjänä, tukevat ne mer-

kittävästi alueen luontaistalouden harjoittamista. 
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1 
7. POLKUTIEPOLITIIKKA VUOSILLE 1979-1990 

7.1 Pientiestöä koskeva lainsäädäntö 

7.11 Yleistä 

Jotta voitaisiin perustellusti ottaa kantaa polkuteiden tule-

vaan asemaan, tulee ensin selvittää nykyiset pientiestöä, sen 

tienpitoa ja tienpidon rahoitusta koskevat lait, asetukset ja 

säädökset. 

Pienteillä tarkoitetaan tässä teitä, jotka ovat toiminnallisel-

ta luokitukseltaan pääasiassa yhdysteitä ja pääsyteitä. Hal-

linnolliselta luokitukseltaan pientiet ovat paikallisteitä, yk-

sityisiä teitä ja polkuteitä. 

7.12 Paikallistiet 

I Paikallistiet ovat yleisiä teitä, joiden tienpidon kustannuk- 

set jaetaan valtion ja kunnan kesken. 	Paikallisteiden tienpi- 

toon on TVL:n Lapin piirissä käytetty rahaa seuraavasti Mmk 

1 (vuoden 1977 hintataso): 

1975 1976 1977 1978 	(suunniteltu) 

1 rakentaminen 1,93 6,30 3,56 4,05 

parantaminen 4,02 4,69 15,11 18,81 

1 kunnossapito 11,85 12,65 14,63 14,32 

yhteensä 17,80 23,64 33,30 37,18 

Vaikka paikallisteiden tienpidon rahoitusta Lapin piirissä tun- 

tuvasti lisättäisiinkin, se ei kuitenkaan ratkaise polkutieky- 

1 

	

	symystä. Läänin pohjoisirnmat kunnat, joiden alueella on paljon 

polkuteitä ja vähän tai ei ollenkaan paikallisteitä, eivät kus- 

1 

	

	tannussyistä ole halukkaita lisäämään paikallistieverkkoa. Ja 

toisaalta kuntien alueella olevilla paikallisillakin teillä on 

1 	muun kuin paikallisliikenteen osuus varsin huomattava. 

7.13 Yksityiset tiet 

Yksityisten teiden tienpitoon saatava valtionavustus perustuu 

yksityistielakiin, maatilalakiin ja metsänparannuslakiin. 
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I 	Lisäksi on mandollista saada valtionavustusta yksityisen tien 

tekemiseen työllisyysrahoituksena. 

1 	7.131 Laki ja asetus yksityisistä teistä 

1 	Yksityisiä teitä koskeva laki ja asetus ovat vuodelta 1962. Yk- 

sityisen tien tienpidon valtion avustusta koskevat yksityistie-

1 	lain muutos ja lakiin liittyvä asetuksen muutos astuivat voi- 

maan 1.1.1978. 

Lain ja asetuksen muutoksella on yksityisteiden tienpidon ja 

ennen kaikkea kunnossapidon valtion avustuksen saamismandolli-

suuksia tuntuvasti lisätty. Kuitenkin on huomattava, että lain 

valtionavustussäännökset koskevat vain toimitusteitä. 

Koko maassa on yksityisten teiden kunnossapitoon ja tekemiseen 

käytetty lain mukaista valtionavuEtusta seuraavasti Mmk  (ao. 

vuoden hintataso) 

1970 	1971 	1972 	1973 	1974 	1975 	1976 

kunnossapito 4,2 4,6 5,4 6,5 6,9 9,8 11,8 

tekeminen 2,8 2,3 2,9 3,5 3,5 3,5 3,5 

Lapin läänin osalta vastaavat luvut ovat Mmk:ssa seuraavat: 

(suluissa osuus prosenteissa koko maan yksityisteiden saamas- 

ta valtionavusta) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

kunnossapito 0,23 0,25 0,26 0,28 0,38 0,44 0,54 

(5,5) (5,4) (4,8) (4,3) (5,5) (4,5) (4,6) 

tekeminen 0,09 0,11 0,06 0,05 0,01 0,07 0,05 

(3,0) (4,5) (2,0) (1,5) (0,4) (1,9) (1,5) 

Taulukoista ilmenee, että Lapin läänin yksityisten teiden kun-

nossapitoon, mutta etenkin tekemiseen, saatu valtionavustus pro-

senteissa on vuosi vuodelta pienentynyt. Ilmeistä on, että La-

pin läänissä ei lain suomia mandollisuuksia ole riittävästi käy-

tetty hyväksi. 

1 
Kuitenkaan avustusmandollisuuksien täydellinen hyödyntäminen- 

1 	kään ei ratkaise polkutiekysymystä. Tämä johtuu min. lain avus- 

tuksen myntäiniselle asettamista ehdoista kuten tiekunnan perus- 

1 
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tamisesta sekä myös siitä, että pitkien yksityisten teiden ra-

situs täysimääräisen valtionavun jälkeenkin jää tieosakkaille 

vielä kohtuuttoman suureksi. Lisäksi on muistettava, että yk-

sityistielain perusteella ei voida myöntää valtionavustusta 

polkujen eikä poroaidoille johtavien teiden tekemiseen ja kun-

nossapitoon. 

7.132 Maatilalaki ja metsänparannuslaki 

Maatila- ja metsänparannuslakien mukaan saatavat valtionavus-

tukset eivät myöskään ratkaise polkutiekysymystä ja poista nii-

den tarvetta. Metsänparannuslain mukaan voidaan myöntää val-

tionavustusta sellaisen tien suunnitteluun ja tekemiseen, joka 

palvelee pääasiassa metsätalouden edellyttämiä kuljetuksia. 

Maatilalain asettamien rajoitusten takia polkuteiden tarpeelli-

suus läänin tieyhteyksien järjestäjänä on yhä tarpeellinen sil-

lä maatilalain mukaan: 

- avustusta myönnetään vain hakijalle, joka viljelee omatoimi-

sesti omistamaansa tilaa ja asuu siellä vakinaisesti, 

- hakijan varallisuudelle asetetaan ehtoja, 

- avustus koskee vain tien rakentamista ja 

- tientekoavustus hanketta kohti on pieni. 

7.2 Polkutiepolitiikka vuosille 1979-1990 

7.21 Nykyinen polkutiepolitiikka 

TVL:n Lapin piirin noudattama polkutiepolitiikka on lähtenyt 

siitä tosiasiasta, että vain polkuteiden avulla on voitu eräil-

lä syrjäisillä seuduilla asuville tarjota edes jonkinlainen tie- 

yhteys. 

I 	Tienpidossa TVL:n Lapin piiri on pyrkinyt polkuteiden osalta 

seuraavaan tavoitteeseen: Syrjäseutujen liikenneolojen turvaa- 

I 	miseksi tulee polkuteiden liikennekelpoisuutta ylläpitää ja ko- 

hentaa paikallisia tarpeita vastaaviksi. Tiettyjen polkuteiden 

parannustöitä suunniteltaessa ja toteutettaessa voidaan pitää 

1 	tavoitteena niiden muuttamista maanteiksi parannustöiden ja pääl- 

lystämisen jälkeen. 

1 
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7.22 Polkuteiden tarpeellisuus 

Kuten edellä esitettyjen pientiestön tienpitoa koskevien lakien 

ja määräysten esittelystä ilmeni,ovatpolkutiet tieluokkana edel-

leenkin tarpeellisia. Polkutie-tieluokan tarpeellisuus voidaan 

perustella seuraavilla tekijöillä: 

1. Lapissa on alueita, joissa yksityistielain, maatilalain ja 

metsänparannuslain perusteella ei ole mandollisuutta saada 

valtion avustusta tieyhteyden rakentamiseen. 

2. Täysimääräisestä valtionavustuksesta huolimatta voi pitkien 

teiden tienpidon taloudellinen rasitus osakasta kohti nous-

ta kohtuuttomaksi. 

3. Riittävän hyvän kunnossapitokaluston hankkiminen yksityisil-

le ei ole mandollista. 

4. Poroaidoille johtavien teiden tienpidon rahoitusta ei ole 

missään laissa määritelty. 

5. Myöskään polkujen kunnossapitoon ei ole mandollisuutta saa-

da avustusta valtiolta. 

6. Hallinnollisen luokan muutoksetkaan eivät ratkaise polkutie-

kysymystä. 

7.23 Polkutieluokitus 

Polkutiet esitetään jaettavaksi kolmeen luokkaan: 

1. Varsinaiset polkutiet 

2. Poroaitatiet 

3. Polut 

Kaikki polkutieluokkaan kuuluvat tiet ovat yleisiä teitä, joi-

den tienpidosta vastaa valtio. Polkutie-tieluokka on tarkoi-

tettu vain Lapin erityisolosuhteita varten. Polkuteistä varsi-

naiset polkutiet ja poroaitatiet rakennetaan autolla-ajokelpoi-

siksi. 

Varsinaiset polkutiet 

Varsinaiset polkutiet ovat yleisiä teitä, joilla on paikalli-

nen, alueellinen tai paikallisia elinkeinoja (esim. matkailu) 

tukeva merkitys. Varsinainen polkutie voi olla kiinteän asu-

tuksen pääsytie tai tie, jolla on paikkkakunnan liikenteessä 
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huomattava merkitys. Tien tulee olla sellainen, ettei sen te-

kemiseen eikä kunnossapitoon ole mandollisuutta saada yksityis-

tielain mukaista valtionavustusta tai tienpidon rasitus valtion-

avun jälkeenkin olisi tieosakkaille kohtuuton. 

Poroaitatiet 

Polkutieluokkaan kuuluviksi poroaitateiksi voidaan ottaa tär-

keimmät poroaidoille johtavat tiet siellä, missä poronhoito 

muodostaa sitä harjoittaville ihmisille pääelinkeinon. Muual-

la poroaitateiden tulisi saada valtionavustusta YTL:n mukaan. 

Määriteltäessä polkutieluokkaan kuuluvia poroaitateitä tulee 

ottaa huomioon tien merkitys porotaloudelle, tien sijainti, 

tien pituus, liikenteen määrä ja tienpidosta aiheutuvat kus-

tannukset. 

Polut 

Polut ovat sellaisia polkutieluokkaan kuuluvia yleisiä teitä, 

joista on asutukselle, luontaistaloudelle (esim. poronhoito, 

kalastus, metsästys ja marjastus) tai muulle yleiselle käy-

tölle (esim. poliisit ja rajavartijat) huomattavaa merkitys-

tä. Polku on jalan, polkupyörällä ja talvisin moottorikelkal-

la kuljettava, maastoon viitoituksella merkitty ura. Polun ja 

polulla olevien siltojen tulee olla sellaisia, että autolla 

liikkuminen polulla voidaan estää. 

Moottorikelkkailuun liittyvät näkökohdat otetaan tielaitoksen 

taholta huomioon vain siellä, missä moottorikelkkareitti liit-

tyy sen hoidossa olevaan polkuun. Muista inoottorikelkkarei-

teistä ei tielaitos vastaa. 

Polkutieluokkaan kuuluvia polkuja voi olla niillä alueilla, 

joilla luontaistaloudella on huomattavaa merkitystä. 
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8. POLKUTIEVERKKOSUtJNNITELMA VUOSILLE 1979-1990 

8.1 Maanteiksi muuttuvat nykyiset polkutiet 

Kaikki nykyiset polkutiet eivät tule säilymään polkuteinä. Osa 

muuttuu maanteiksi ja osa poluista yksityisiksi teiksi. Taulu-

kossa 3 on esitetty maanteiksi muuttuvat polkutiet muutosperus-

teineen. Neljää ensimmäistä lukuun ottamatta muiden muuttumises-

ta on jo olemassa ministeriön päätös (liikenneministeriön kirje 

n:o 62/41/77/14.1.1977). Maanteiksi ehdotetaan muutettavaksi 

kaikkiaan 415,5 km polkuteitä. 

Taulukko 3. Maanteiksi muutettavat nykyiset polkutiet 

1 Tien nimi Pituus Kunta Peruste 

1 Tepasto-Raattama 29,6 Kittilä tieverkko 

- Peltovuoma-Raattama 34,8 Enontekiö tieverkko 

I Kiilopään tie 6,4 Sodankylä liikenne, maankäyttö 

- Hannukainen-Kotarova 16,0 Kolari tieverkko 

I Kettukoski-Angeli 50,6 man tieverkko 

- Kaamanen-Sevettijärvi- 

Norjan raja 127,0 man tieverkko 

Hanhimaa-Pokka 34,5 Kittilä tieverkko 

Luosto-Pyhäjärvi 21,3 Pelkosennieini liikenne, tieverkko 

Utsjoki-Rovisuvanto 95,3 Utsjoki tieverkko 

Yhteensä 	415,5 km 

8.2 Varsinaiset polkutiet 

Taulukkoon 4 ja karttaan 2 on koottu suoritetuista kyselyistä, 

tutkimuksista ja suunnitelmista sellaiset tiet ja tieyhteydet, 

joiden esitetyn polkutiepolitiikan mukaan tulisi olla varsinai-

sia polkuteitä. Tiekohtaiset perustelut suunnitelmalle on esi-

tetty taulukossa 5. 
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Taulukko 4. Varsinaiset polkutiet 

N:o Tien nimi Kunta Pituus Nykyinen 	Uusi polkutie 

km polkutie 	Yks.tie -> po km 	Rak,po km 

1 Kuttanen-Kultima Enontekiö 10,0 x 

2 Pa1ojrvi-Näkkä1 Enonteki 13,8 x 

3 Saivomuotkan tie Enontekiö 6,1 x 

4 Nunnanen-Kalmankaltio Enontekiö 17,6 x 

5 Vuontiairtin tie Enonteki 2,7 x 

6 Nuorgam-PolmakjMrvi Utajoki 19,0 x 	18,5 	x 	0,5 

7 Karigasniemi-Angeli Utejoki, man 60,0 x 

8 Paksumaa-Sammuttijärvi- 
Iijrvi man 28,9 x 

9 Haapalahti-ToivOniemi man 15,7 x 	Salmen yli 
on venevhte- 
ys 

10 Nellimö-SiikajärVi man 24,7 x 

11 Tahkotörmä-Konpelo man 3,7 x 	1,1 	2,6 

12 Tolosen tie man 11,1 x 

13 Repojoki-Lisma man 20,3 x 

14 Virtaniemi-Suovaselk man 10,0 X 	10,0 

15 Pokka-Kaalimaa Kittil 5,7 x 

16 Lompalo-Siekuvaara Kittilä 22,0 x 

17 Vesmajrven tie Kitti1 21,4 x 

18 Rovap-Lomajrvi Kittil 17,8 x 

19 Soukka-Pahtavaara Kitti1, 
t4uonio 28,9 x 

20 Harjavaara-Saittajoki Muonio 10,0 x 

21 Kangosjrvi-TiUrajMrVi Muonio 25,0 x 

22 Purnumukan tie Sodankvl. 4,0 x 

23 Allemalehdon tie SodankylU 29,2 x 

24 Torvinen-Luosto Sodankyl 11,0 X 	11.0 

25 Vanniö-SeitajMrvi 	- Savukoski 13,6 x 

26 Tanhua-KuissuvantO- 
mt 965 Savukoski 48,5 x 

27 Martti-Sokii Savukoski 58,1 x 

28 Tulppio-Ainijrvi Savukoski 11,4 x 

29 Martti-Honkamutka Savukoski 22,6 x 

30 Lattuna-Kemihaara Savukoski 38,3 x 

31 Karvonen-AhvenSelk Savukoski, Sai- 
la, Pelkosen- 
niemi 35,8 x 

32 Vuostimo-Moitaselk Pelkosennieini, 
Kemijrvi 11,0 X 	2,8 	x 	8,2 

Yhteensä 657,9 251,7 	373,9 	32,3 
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Taulukko 5. Varsinaisten polkuteiden tiekohtaiset perustelut 

Wo Ti.n nimi 	 Perustelut 

1 	Kuttanen-Sulttaa 	Tie on nykyinen polkutis ja ei. toimii pys°vin asutuksen 
pilsytieni 

2 Palojirvi-NikkilI 

3 Saivo.uotkan ei. 

1 	Nunnanen-Kilman- 	Tien alussa on porotiloja ja ti.n pHssl sijaitsee rajavar- 
kaitto tioasema, josta on koululeiskuljetuksia. Jajavartioasemalla 

asuu 27 benkilöl gnorm. 6 perh•tti) . Tien taivikunnoss&'tidos-
ta va.tae TVL,n Lapin piiri jo nykyiselliinkin •rilliatK kor-
vausta valtaan. 

5 Vuontispirtin Ci. Tie on nykyinen polkutiu. Tie on tirk.i yrltyatoi.innalle, 
suu tien pUssi aijaitsee •atkailuhotalli, Vuontispirtti, 
josta on yhteys Ouna.-Pallas-alu.en matkailureitill.. 

6 Nuorqam-Pel.makjirvi Ti, on nykyin.n polkutie ja ei. toimii pysyvin asutuksen 
p2isyti.ni. 

7 Kari9asniea.t-An9.li  

e paksumaa-lameutti- 
jlrvi-Zijlrvi 

9 	)taapalahti-Toivo- Tie lyh.ntll toivontem.11isten matkaa kuntak.skuksesn n. 23 
niemi 	 km. Ilaapaland.n puolella sijaitase H.lsinqin yliopiston koe- 

tila, joten ti.11l on myös ylsistl serkitysti. Kaapalanden 
ja 1otvonie.an viliaan salmen yli on ven.yht.ys. 

10 Nellimö-Siikajirvi Tisn alkupUssi on jonkin virran kiinteli asutusta. Tie pa)-
viisi piiasiallisssti kuitenkin liikajirven rajavartioaseaaa. 
josaa asuu 16 h.nkiløi. TVL on aurannut tien rajaverttolaitok-
sen laskuun. 

11 	Tahkotörni-Kopp.lo Ivalojoen itlpuol.11s ejoittunut asutus on vieli ilman min- 
kiinlaista tisyhteytti. Tien toteuttaninen TTL.n valtionavun 
turvin ei ola onnistunut, joten tien toteuttaminen polkutionfl 
on tarp.en. 

12 	Tolosen tie 	 11.1 km pitkin tien tienpidon rasitus ti.osekkaills on YTL.in 
mukaisen valtionavun jilk..nkin vieli kohtuuttoman suuri. L.i-
siksi tielli on yleisti merkitysti, suu tie toimii Ivalon 
l.ntok.ntln kataatrofiti.nl. Tien piissi on 5 taloutta. 

13 	Repojoki-Lisw.s 	Tie on nykyinen polkutle ja tie toimii pysyvin asutuksen pii- 
sytien2. 

11 	Virteniemi-Suova- Tie on ensilinan osa Virtani.mi-ltirkkoniemi tisyhtevdosti 
sallii 

	

	 Suomen puolella. Tiesti on lisiksi suuri merkitys astsltaloia- 
dell. Inarinjirv.n itipuolen metsivarojen hyödyntiaisesel. 

15 Pokka-Kaalisaa 	Tie on nykyinen polkutie ja tie toimii kiintein asutuksen p511- 
sytienl. 

16 Loapolo-Siekuvaara Tie on varsin huvikuntoinen .etsiautotie, joka lyhentii Enon-
tekiön ja Ivalon vilS.aatkaa n. 40 km ja korvaa niin oli.n kiis-
tellyn Nunnanen-iapojoki yhteyden. Tie tiydentil tilti osin 
yleisti tieverkkoa. 

17 Vesmajirven tie 	Tie on 21.4 km oitki, joten tienpidosta aiheutuva rasitus YTLan 
mukaisen valtionavun jÄlkeenkin on vielÄ kohtuuttoman suuri, 
Tien paussi on 7 taloutta. 

15 Rovapii-LømajÄrvi Tie on 17,7 km pitkb, joten tienpidosta aihautuva rasitus YTL.n 
mukaisen valtionavun julkeenkin on vieli kohtuuttoman suuri. 
Tien varrella osa 7 taloutta. 

19 Soukka-Pahtavaara TiellÄ tulee olemaan suuri merkitys Pahtavaaran alueella mah-
dollisesti klynnityville kaivostoiminnalle. Tien varrella on 
10 taloutta. 

20 Nerjavaara-Saitta- Tie on nykyinen polkutie ja toimii kiintein asutuksen piisytie-
joki 	 nk. 

21 	Kangosjirvi-Tiura- Tien varrella on pysyviÄ asutusta. Lisiksi tielli ontirkei 
jirvi 	 merkitys poroerotuspaikoulle johtavana tieni. 

22 Purnumukan tie 	Tie on nykyinen polkuti. ja toimii klintein asutuksen pilsy- 
tieni. 

23 Allemalehdon tie 	Tie on 29,2 km pitki, joten tienpidosta aiheutuva rasitus YTL.n 
mukaisen valtionavun jÄlkeenkin jÄi kohtuuttoman suureksi • Tisn 
varrella on 3 taloutta. 

24 Torvinen-LuOstO 	Tie lyhentU matkaa £.00ston matkailukeskukseen etelisti pÄin 
tultaesea sa. 16 km. LisÄksi tien varteen tulee peroerotuspaikka. 

25 Vlrriö-S.itajirvi Tie on nykyinen polkutie ja toimii kiinteÄn asutuksen piisy-
tieni. 

26 Tanhua-Kuissuvanto- Tie lyh.ntlÄ oleellimesti. it. 40 km kuissuvantolaisten matkaa 
me 965 	 kuntakeekukseen Savukoskelle. Tien pituudesta johtuen tienpitO- 

rasittaa YTLin mukaisen valtionavun jilkeenkin on kohtuuttoman 
suuri. Tie varrella on 14 taloutta. 

27 Martti-Solu 	 Tie on nykyinen polkutie. Tien pUsei sijaitsee Selim kaivos. 

2$ Tulppio-kinijirvi Tien piisel on Amnijirven rajavartioasema. jossa asuu 20 tasa-
kilOi. Tie on tirkei myös flelsinqin yliopiston Virriöfl tutkimus- 
asemalle, jossa asuu pysyvieti 5 henkilöÄ. 

29 ilartti-llonkaautka Metsien hyödyntiminen on tien varrelta loppuaassa. Tien varren 
pysyville asutukselle tienpito mandollisen YTLin mukaisen val-
tionavun jÄlkeenkin on kohtuuttoman euurl. Tien varrella on 2 
taloutta. 

30 Lattuna-Jemihaare Tien palasi sijatteee Remthaaran rajavartioase*a, jossa asuu 
15 henkilöÄ. Tie on tirkel myda porotaloudelle ja entsltalou-
dslle. Tiesti on merkitystÄ myös turiemille. 

31 Xarvonen-Alwenselkl Nykyinen metelautotte yhdistU Sallan puolella olevan Mvense-
lAn asutuksen Sayukosk.11e ja lyhentii oleellisesti matkaa P)a 
vertaeliati Sokiin kei,okselle. Tie tiydentil nykyistÄ yleisten 
teiden ti.verkkoa. 

32 Vuostiao-Noitase)kÄ Tie lyhentU Iloitaselin asutuksen kulkuaatkaa kuntakeskuksein 
Pelkosennteaelle n. 16 kilometriÄ. 
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1 	8.3 Poroaitatiet 

1 	Esitettyyn polkutiepolitiikkaan perustuen on Paliskuntain 

distyksen esityksen perusteella valittu ne poroaltatiet, joi- 

I 

	

	den tulisi olla polkutieluokkaan kuuluvia teitä. Esitykset on 

kerätty taulukkoon 6 ja paikallistettu kartaan 2. 

8.4 Polut 

Lapissa poluilla on jo vanhat perinteet. Luontaistalouden har-

joittajat ovat tottuneet käyttämään polkuja ammattinsa harjoit-

tamisessa. Lapissa on vieläkin jonkin verran asutusta polku-

tieyhteyksien varassa. Osa TVL:n hoitamista poluista on kui-

tenkin menettänyt merkityksensä ja voidaan näin ollen poistaa 

TVL:n luetteloista. Tällaisia polkuja ovat: Syväjärvi-Hirvas-

vuopio, Pokka-Lisma, Hanhimaa-Kiistala, Jalo-Järvenpää-Pakana-

joki, Purnumukka-Kuttura, Nunnanen-Lisma ja Pikkupoikela-Pokka. 

Aavasaksan jalankulkutie on myös polkuna menettänyt merkityk-

sensä. 

Taulukossa 7 ja kartalla 2 on esitetty asutukselle, luontais-

taloudelle tai muulle yleiselle käytölle tärkeät polut. Asu-

tuksen kannalta uusia polkuyhteyksiä ei ole esitetty. 

8.5 Yhteenveto polkuteistä 

Seuraavassa yhteenvedossa on esitetty polkutieverkkosuunnitel-

man mukaisten polkuteiden pituudet tieluokittain. Vertailun 

vuoksi polkuteiden pituudet on esitetty myös nykytilanteessa 

1.1.1978. 

Polkutieverkkosuunnitelma 	Tilanne 

vuosille 1979-1990 	1.1.1978 

Varsinaiset polkutiet 	657,9 km 	667,2 km 

Poroaitatiet 	201,0 km 	16,9 km 

Polut 	 229,0 km 	468,8 km 

Yhteensä 	1087,9 km 	1152,9 km 

Kuten vertailusta ilmenee, polkutieverkon pituus polkutie-

verkkosuunnitelman mukaan vähenee tulevaisuudessa hieman, eli 
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Taulukko 6. Poroaitatiet 

n:o Tiert nimi Kunta Pituus 
km 

Nykyinen 
poroaita- 

Uusi poroaitatie Teurastettavien 
porojen luku- 

Yks.tie -> po km Rak. -oa tie määrä 

1 Skalluvaaran poroaita- Utsjoki 8,5 x 
Ue 

2 Ailigaan 	• 3,7 x 

3 Njallavaaran 4,5 x 

4 Ahvenjarven man 4,7 x 

5 Semekurtan 	- • 5,1 x 

6 Tsiuttajoen - 12,0 x 600 

7 Moitakurun 7,5 x 	4,5 x 	3,0 300 

8 Karhujrven 	- 3,5 x 300 

9 Silisjrven 19,0 x 400 

10 Kalkkoaivin Enontekiö 20,0 x 500 

11 Sammalselän Kittilä 8,0 x 	1,0 x 	7,0 500 

12 Keikinvaaram 22,0 x 	12,0 x 10,0 200 

13 Kiilopään 	• Sodankylä 4,0 x 600 

14 Rovajoukhaisen - - 30,5 x 150 

15 Pirttiövaaran - 3,0 x 250 

16 Kautoselän 	- 6,0 x 300-500 

17 Lusman 	- 30,0 x 	22,0 x 	8,0 250 

18 Nuolikurun Savukoski 7,0 x 	1,0 x 	6,0 800-1000 

19 Pyörresalän 	• 2,0 x 200 

Yhteensä 201,0 16,9 112,6 71,5 

Taulukko 7. Asutukselle, luontaistaloudelle tai muulle yleiselle käytöl-

le tärkeät polut 

n:o Polun nimi Kunta Pituus km Merkitys 

1 Saarikoski-Namakkajärvi- Enontekiö 36 asutus 
Rommavuoma 

2 Kalmankaltio-Norjan raja 17 poronhoito, rajavartiosto 

3 Karesuvanto-SyväjärVi 23 poronhoito, rajavartiosto 

4 Näkkälä-Pöynisjärvi-Nor- • 21 poronhoito, lappalaisten ke- 
jan raja sätuvat Pöyrisjärvellä 

5 Muotkajärvi-Suonttajärvi 9 kesäasutus Suonttajärvellä 

6 Sieppi-Ylikyrö - 	, Muonio 14 asutus, tynatkat 

7 Hetta-Puolitaival-Kajanki 1  32 poronhoito, kalastus 

8 Saittajoki-Ahinapalo Muonio 10 asutus 

9 Vetsikko-Vetsijärvi-Hie- Utsjoki 42 kalastus, poronhoito 
ras lompolo 

10 Rajajooseppi-Anteni man, Sodankylä 25 rajavartiosto 

Yhteeniä 229 
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65,0 km. Väheneminen johtuu lähinnä polkujen määrän vähenemi-

sestä. 

8.6 Museoteiksi esitettävät polkutiet 

Museoteiden eräänä tarkoituksena on osoittaa jälkipolville, mi-

ten liikenteen asettamien vaatimusten mukainen tiestö on kehit-

tynyt. Yhteistyössä tiemuseoasiaa hoitavien viranomaisten kans-

sa on päädytty suosittelemaan seuraavia polkutieluokkaan kuulu-

via teitä tai tieosia museoteiksi: 

Polut: 	- Muotkajärvi-Suonttajärvi kokonaan 

n. 9 km 

Varsinaiset polkutiet: - Karigasnierni-Angeli tiestä n. 5 km:n 

mittainen edustava näyte, joka määri-

tellään myöhemmin, sekä Kaamanen-Se-

vettijärvi-Norjan raja Tsiuttajoen sil-

ta lähiympäristöineen. 

9. POLKUTIEPOLITIIKAN AIHEUTTAMAT MUUTOKSET TIELAKEIHIN 

9.1 Tielain ja asetuksen muutokset 

Yksityiskohtainen lain pykälien muuttaminen voidaan suorittaa 

vasta sen jälkeen, kun uusi polkutiepolitiikka mandollisten 

muutosten jälkeen on hyväksytty. 

Polkutiet on tarkoitettu vain Lapin erityisolosuhteita varten. 

Polkuteitä voi tällöin pääsääntöisesti olla vain Lapin pohjoi-

simpien kuntien (Enontekiö, Utsjoki, man, Savukoski, Pelko-

senniemi, Sodankylä, Kittilä, Muonio, Kolari ja Saha) alueel-

la. Koska lain määritelmät maanteistä ja paikallisteistä eivät 

sovellu polkuteihin, tulisi lakiin sisällyttää polkutien rnääri-

telmät. Oleellista on, että myös polkuteiden rakentamisesta ja 

parantamisesta olisi laadittava tiesuunnitelma, joka tulisi vah-

vistaa Lapin aluehallinnossa. 

9.2 Polkuteiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa 

koskevat ohjeet 

Polkuteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta 

ei ole olemassa erityisiä ohjeita. Koska polkutiet joiltakin 

1 
1 
1 

1 
1 



1 	 - 21 - 

I osin poikkeavat melkoisesti muista yksityisistä teistä, paikal- 

listeistä ja maanteistä, on tällaisten ohjeiden laatiminen tar-

I 	peellista. Yksityiskohtaisten ohjeiden laatiminen on mandol- 

lista vasta uuden polkutiepolitiikan hyväksymisen jälkeen. 

1 	10. RAHOITUSTARKASTELU JA 

1 	10.1 Yleistä 

1 	Polkuteiden rakentamis- ja parantamiskustannusten 

seksi on selvitetty mandollisimman tarkkaan toteutettujen pOl-

I 	kutiehankkeiden kustannukset sekä käyty maastossa arvioimassa 

uusien polkutiekohteiden rakentamis- ja parantamistarve. 

10.2 Rakentaminen ja parantaminen 

10.21 Varsinaiset polkutiet 

Ne nykyiset polkutiet, jotka polkutieverkkosuunnitelman mu-

kaankin säilyvät polkuteinä, ovat suhteellisen hyväkuntoisia 

teitä. Muutamilla teillä täytyy kuitenkin vuoteen 1990 men-

nessä suorittaa parantamistoLmenpiteitä. Sen sijaan useimmat 

niistä yksityisistä teistä, jotka polkutieverkkosuunnitelmassa 

on esitetty varsinaisiksi polkuteiksi, kaipaavat parantamista. 

Taulukosta 8 ilmenee arvio varsinaisten polkuteiden paranta-

mis- ja rakentamiskustannuksista vuoteen 1990 mennessä. 

10.22 Poroaitatiet 

Vaikka useimmat uusista poroaitateistä ovat olemassa olevia 

teitä, tulee tiet parantaa joko kokonaan tai osittain kuten 

taulukosta 9 ilmenee. 

10.23 Polut 

Koska polkujen kunnossapitoa ei ole viime vuosina suoritettu, 

1 	tulee useimmilla poluilla suorittaa erilaisia parantamistoi- 

menpiteitä, kuten taulukosta 10 ilmenee. 

j 
1 
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Taulukko 8. Varsinaisten polkuteiden rakentamis- ja paranta-
miskustannukset sekä toteuttamisjärjestys (vuo-
den 1978 hintataso) 

Tien mmi Pituus Rakentamis- ja oarantamis- Kustannukset Toteutta- 
km toisenpide 	 Rakentaminen Parantaminen Yhteensä misjärj. 

Xuttanen-Kultin 1080 Ei toIanpiteitä - - - - 

Palojärvi-Näkkälä 13,8 Ei toinenoiteitä - - - - 

Saiva.Etkan tie 6,1 Ei toisnniteitä - - - - 

Nunnanen-Ka2nankaltio 17,6 Ei toisenniteitä - - - 1 
Vtispirtin tie 2,7 Ei toijtenpiteitä - - - - 

Nuorgen-Polmakjärvi 19,0 Rakennettavaa tietä 	2,0 200 000 300 000 500 000 II 
parannettavaa tietä 1080 

Karigasniemi-Mgeli 60,0 Tien parantaminen - 3 500 000 3 500 000 II 
siltojen parantaminen 

Paksuaa-Sanvutti- Tien riga parantaminen, - 300 000 300 000 II 
jäxvi-Iijäxvi 28,9 nmp.2jen parantaminen 
HaapalaJti-'Ibivo- 15,7 Tien ninnan narantami.nen, - 10 000 10 000 II 
nieni sorastus 
Ne1lis5-Siikajärvi 24,7 Sillan kannen korjaus, - 30 000 30 000 1 

tien ninnan narantaminen 
Tahkotbrmä-Kcppelo 3,7 Rakennettavaa tietä 2,6 km, 260 000 10 000 270 000 1 

narannettavaa tietä 1,1 km 
Tolosen tie 11,1 Tien pinnan narantaminen, - 90 000 90 000 II 

sorastus 
xjc*i-LiM 20,3 Ei toisnpiteitä - - - 

Virtan.tani-Sxva- 10,0 Rakennettavaa tietä 10,0 	6 000 000 - 6 000 000 
seflä km 
Pka-Kaalisiaa 5,7 Ei toisenniteitä - - - 

Lapolo-Siekuvaara 22,0 Ei toinenpiteitä - - - 1 

Venajärven tie 21,4 Riai uusittava - 20 000 20 000 1 
Rvapää-Laiajärvi 17,8 Sillan kannen korjaus - 10 000 10 000 II 

Soukka-Pahtavaara 28,9 Ei toiimnpiteitä - - - II 

Harjavaara-Sa.itta- 10,0 Ei toiisenpiteitä - - - - 
ji 
Kangcejärvi-Tiura- 25,0 Tien ninnan sorastus - 150 000 150 000 II 
järvi 
Purntmikan tie 4,0 Ei toiisenpiteitä - - - - 

AllesialeMcm tie 29,2 3 marannettavaa siltaa, - 300 000 300 000 1 
tien pinnan sorastus 

Tbrvinan-Luosto 11,0 Rakennettavaa tietä 11,0 	1 100 000 - 1 100 000 II 
km 

Värriö-Seitajärvi 13,6 Siltojen ja ruujen pa- - 100 000 100 000 II 
rantaninen 

Tanhua-Xu.tssuvsnto- 48,5 Ei tolJTenpiteit - - - 1 
mt 965 
Martti-Sokli 58,1 Tien parantaminen - 100 000 100 300 1 
Tultio-Ainijäzvi 11,4 Sillan korjaus, tien - 50 000 50 000 1 

ninnan sorastus 
Martti-Houkantitka 22,6 Sillan korjaus, tien - 50 000 50 000 II 

pinnan sorastus 

Lattuna-Kanihaara 38,3 RLzlvxzjen ja siltojen na- - 450 000 450 000 1 
rantamista 

Karvien-P.iwenselkä 35,8 &srp2jen ja siltojen sekä - 200 000 200 000 1 
tien ninnan narantamista 

VUostijo-bitaselkä 11,0 Rakennettavaa tietä 2,8 km, 280 000 200 000 480 000 II 
sillan ja tien parantamista - 	- ____________ 

' 

1 
1 

1 
1 

	

7 840 000 
	

5 870 000 	13 710 000 

Nykyiset Txlkutiet 	 200 000 	4 300 000 	4 500 000 
tXt x1kutiet 	 7 640 000 

	1 570 000 	9 210 000 
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Taulukko 9. Poroaitateiden rakentamis- ja parantamiskustannukset sekä 
toteuttamisjärjestys (vuoden 1978 hintataso) 

rien nimi Pituus km Rakentamis- tai parantamistoinpid Kustannukset mk 	________ Toteutta 
misjä.rj. Rakentaminen Parantan'iine Yhteensä 

Skalluvaaran proaitatie 8.5 Ei toisrenpiteitä - - - 
Ailigaan 3,7 Ei toieenziteitä - - 
Nja1lavaaran 4,5 Tie rakennettava kckczaan 350 000 - 350 000 1 

4,7 Ei toirinniteitA - - - - 
S)urtan 	- 5,1 Silta parannettava - 240 000 240 000 1 

Tsluttajoen 12,0 Tie rakennettava kdciaan 720 000 720 000 1 

Pbit&curtm 7,5 Rakennettavaa tietä 3,0 km 150 000 - 150 000 1 

Karhuiärven 3,5 .  Parannettavaa tietä 3,5 km - 35 000 35 000 1 

Silisjoen 	• 19,0 Rakennettavaa tietä 19,0 km 1 500 000 - 1 500 000 II 

Ka].kkoaivin 	- 20,0 Rakennettavaa tietä 0,2 km 10 000 50 000 60 000 1 

Sai1selän 8,0  J Rakennettavaa tietä 7,0 km 350 000 -- 350 000 1 

Heikinvaaran 22,0 Rakennettavaa tietä 10,0 km 500 000 - 500 000 II 

Kiilopään 4,0 Parannettavaa tietä 4,0 km - 40 000 40 000 1 

'Bovajaikha.isen 	- 30,5 Parannettavaa tietä 6,5 Jon - 65 000 65 000 

Pirttibvaaran 	- 3,0 Parannettavaa tietä 3,0 km - 30 000 30 000 1 

Kautose].än 	- 6,0 Parannettavaa tietä 6,0 km - 60 000 60 000 II 

• 30,0 Rakennettavaa tietä 8,0 Jan 400 000 - 400 000 II 

lluolikurun 	• 7,0 Rakennettavaa tietä 6,0 Jan 300 000 - 300 000 1 

pyörreselJn 	- 2,0 Rakennettavaa tietä 2,0 Jan 100 000 100 000 1 

4 380 000 	520 000 	4 900 000 

Taulukko 10. 	Polkujen rakentamis- ja parantaxniskustannukset sekä to- 

teuttamisjärjestys (vuoden 1978 hintataso) 

Poliz nimi Pituus Jan Rakentamis- tai parantamistoliTenpide Kustannukset mk 	________ Toteutta-
misjä.rj. Rakentaminen Parantamine Yhteensä 

Saarikoeki-Nkka järvi- Ra.tvausta, pitkosjxiden rakentaritis- 
iimvwna 36,0 te 3,0 Jan, n.zp.ijen rakentamista, 120 000 36 000 156 000 II 

viitoitus 

KaiankaltiO-*brjan raja 17,0 Hienan raivausta, viitoitus - 20 000 20 000 1 

Karesuvanto-Syvä järvi 23,0 Pitkosxziden rakentamista n. 1,0 Jan, 60 000 5 000 65 000 1 
nm*ijen rakentamista, viitoitus 

Näkkälä-PöyriSjärVi- 21,0 aieean raivausta, viitoitus - 20 000 20 000 1 
Norjan raja 
,Wtkajäxvi-SXmttajärVi 9,0 Raivausta, pitkosnuiden rakentam.ts- 80 000 10 000 90 000 1 

te n. 2 Jan, viitoitus 

Sieppi-Ylikyrö 14,0 Viitoitus - 5 000 5 000 1 

itta-Ptc1itaiva1- 32,0 Polun täydellinen kunnostus 300 000 - 300 000 II 
Kajanki 
Saittajoki-Ainapalo 10,0 Viitoitus - 5 000 5 000 II 

Petsikko-Vetsi järvi- 42,0 Polun täydellinen kunnostus 350 000 - 350 000 1 
Mieraslapoio 
Rajajooseppi-Anteri 25,0 Polun täydellinen kunnostus, sillan 

rakentaminen 
200 000 - 200 000 II 

1 110000 	101 000 	1 211 000 
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10.3 Kunnossapito 

Polkuteiden kunnossapitokustannuSten määrittämisessä on käy-

tetty seuraavia yksikkökustannuksia: 

- varsinaiset polkutiet 1 800 mk/km 

- 	- poroaitatiet 	900 mk/km 

- polut 	100 mk/km 

Vuotuiset kunnossapitokustannukset ovat eri polkuteillä siten 

seuraavat: 

- varsinaiset polkutiet 657,9 km x 1 800 mk/km = 1 184 220 mk 

- poroaitatiet 	201,0 km x 	900 mk/km = 	180 900 mk 

- polut 	229,0 km x 	100 mk/km = 	22 900 mk 

388 020 mk 

10.4 Yhteenveto rahoitustarpeesta 

Polkutieluokkaan kuuluvien teiden rakentaminen ja parantamisen 

rahoitustarve vv:lle 1979-1990 sekä kunnossapidon vuotuinen ra- 

hoitustarve muodostuu eo. perusteella seuraavaksi: 

Rakentaminen Parantaminen Tekiinen Kunnossapito 

Polkutie 	Mmk Mmk yht.Mmk mk/v 

Varsinaiset polkutiet 	7,840 5,870 13,710 1,184 

Poroaitatiet 	4,380 0,520 4,900 0,181 

Polut 	1,110 0,096 1,206 0,022 

Yhteensä 	13,330 	6,486 	19,816 	1,387 

1 0.5 Polkutieverkkosuunnitelman toteutumisohjelma 

Polkutieverkkosuunnitelman toteuttamista varten polkutiehank-

keet on jaettu kahteen ryhmään: 

- 1 ryhmä vv. 1979-1984 toteutettavat hankeet ja 

- II ryhmä vv. 1985-1990 toteutettavat hankeet. 
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Polkuteiden toteuttamisjärjestys ilmenee taulukoista 8-10. 

Tämän mukaan polkuteiden rakentamiseen ja parantamiseen esi-

tetään käytettäväksi rahaa vuoteen 1984 mennessä seuraavasti: 

Rakentamis- ja parantamiskustan-

nukset Mmk vv. 1979-1984 

Varsinaiset polkutiet 	7,420 

Poroaitatiet 	2,375 

Polut 	 0,550 

Yhteensä 	 10,345 

11. VAIKUTUSTARKASTELU 

Polkutieverkkosuunnitelman toteuttamisesta aiheutuvia hyötyjä 

ja haittoja on tarkasteltu polkutiestön liikenteellisten, elin-

keinoelämälle aiheuttamien ja ympäristöllisten vaikutusten pe-

rusteella. 

Polkutieverkkoa täydennettäessä johtavana periaatteena on ol-

lut tarjota syrjäseuduilla asuville tieyhteys ja alentaa hei-

dän tieliikennekustannuksiaan. Tätä tavoitetta voidaan polku-

tieverkkosuunnitelman avulla toteuttaakin, sillä valtaosa var-

sinaisista polkuteistä on sellaisia kiinteän asutuksen pääsy- 

teitä, jotka ovat hyvin pitkiä ja joiden. tienpidon hoitaminen 

yksityisinä teinä aiheuttaisi tieosakkaille kohtuutonta talou- 

dellista rasitusta. 

1 	Tieverkollista merkitystä polkuteillä ei juuri ole. Esitetys- 

sä polkutieverkkosuunnitelmassa vain kandella polkutiellä on 

1 	merkitystä yleisen tieverkon täydentäjänä. Nämä ovat Lompolo- 

Siekuvaara ja Karvonen-Ahvenselkä tiet. 

Jotta poronlihan tarkastuksesta annetun asetuksen /5/ mukainen 
eläinlääkärin poroerotusaidoilla suorittama lihantarkastus ja 

kylmäkuljetusautoilla tapahtuva teurastettujen porojen riippu-

kuljetus olisi mandollista, on kunnollinen tieyhteys poroero- 

J tusaidalle välttämätön. Poroaitateiden rakentamisen myötä tar -

joutuu porotaloutta harjoittaville nykyistä paremmat inandolli- 

1 

1 
11 
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suudet elinkeinonsa säilyttämiseen ja kehittämiseen (esim. 

poronlihan markkinoinnin helpottuminen). Myös matkailulle, 

metsätaloudelle ja luontaiselinkeinojen (kalastus, metsästys, 

rnarjastus) harjoittamiselle polkuteillä on merkitystä. 

Polkutiet helpottavat myös viranomaisten suorittamaa valvon-

taa (raja-, kalastus-, metsäpalo- yms. valvonta) Lapin poh-

joisten kuntien alueella. Mutta samalla, kun ne helpottavat 

tätä valvontatyötä, ne edesauttavat salakalastuksen ja -met-

sästyksen harjoittamista sekä lisäävät matkailijoiden aiheut-

tamia häiriöitä poronhoidolle. 

Polkuteillä saattaa olla myös muita haitallisia vaikutuksia, 

joista ennen muuta on mainittava vaikutukset ympäristöön. Kos-

ka polkutiet sijaitsevat suurelta osin Lapin tunturialueella, 

tulevat ne osaltaan helpottamaan rnassaturismin pääsyä kulutus- 

herkkään tunturimaastoon. Toisaalta on kuitenkin todettava, 

että polkuteihin kuuluvat polut tulevat tulevaisuudessa entis-

tä enemmän toimimaan myös retkeilyreitteinä, jolloin ohjaama-

ton liikkuminen tunturimaastossa osittain vähenee. 

Täysin uusia teitä polkutieverkkosuunnitelman toteuttaminen 

tuo hyvin vähän, sillä muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta jo-

kaisen uuden polkutien paikalla on jo jonkinlainen kulku- tai 

tieyhteys. Kevyen rakenteensa ansiosta ja huolella suunnitel-

tuina polkutiet sopeutuvat maastoon hyvin ja niitä voidaankin 

pitää muihin yleisiin teihin verrattuina luontoystävällisinä 

teinä. 

1 
1 
1 
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1 2 TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Laaditun polkutieverkon ylläpito- ja kehittämissuunnitelman 

toteuttamiseksi tulisi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin: 

1. Ne yksityiset tiet, joiden polkuteiksi muuttaminen ei edel-

lytä mitään rakentamis- tai narantamistoimenpiteitä (tauluk-

ko 8) tulisi pikaisesti muuttaa polkuteiksi. 

Ne polkutiehankkeet, jotka edellyttävät rakentamis- tai pa-

rantamistoimenpiteitä, tulee ottaa TVL:n Lapin piirin suun-

nittelu- ja toimenpideohjelmaan taulukoissa 8-10 esitettyjen 

toteuttamisohjelmien mukaisesti. 

2. Taulukossa 3 esitetyt nykyiset polkutiet tulee muuttaa maan-

teiksi mandollisten parantamistöiden jälkeen. 

3. Yksityisiksi teiksi tulee muuttaa seuraavat polkutiet (polut): 

- Svväjärvi-Hirvasvuopio polku 

- Kultima-Leppäjärvi 

- Hetta-Näkkälä 

- Pokka-Lisma 

- Kittilä-Särkelä-Ylläsjärvi 

- Hanhimaa-Kiistala 

- Kuttura-Repojoki 

- lijärvi-Kitinlompolo 

- Jalo-Järvenpää-Pakanajoki" 

- Purnumukka-Kuttura 

- Nunnanen-Lisma 

- Pikkupoikela-Pokka 

- Aavasaksan jalankulkutie 

Lakkautettavat polut tulisi pyrkiä muodostamaan retkeily- ja 

moottorikelkkateiksi. 

I 	4. Moottorikelkkareitteinä tulisi mandollistaa myös polkuteihin 

kuuluvien polkujen käytön lisäksi poroaitateiden käyttö sii- 

J 

	

	hen aikaan talvesta (yleensä kevättalvi), jolloin poroaita- 

teitä ei aurata. 

J 	5. Kohdassa 9 esitetty polkuteitä koskeva tielain ja tieasetuk- 

sen uudistus tulee saattaa vireille. Samoin tulee saattaa 

J 	
vireille yksityistielain muutos, jotta poroerotusaidoille 

johtavat yksityiset tiet voidaan sisällyttää valtion tien-

pitoavustusta saavien teiden piiriin. 

1 



Yksityistieasetuksen (YTA) tulkintaa huomattavan pysyvän 
asutuksen määrästä (15-20 taloutta) tulee muuttaa niin, 
että huomattavan pysyvän asutuksen määräksi tässä yhtey-
dessä katsotaan Lapin pohjoisosan kunnissa 5-10 talouden 
ja Lapin keski- ja eteläosan kunnissa 10-15 talouden mää-
raa. 

6. Polkuteiden suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa 
koskevia ohjeita tulisi ryhtyä laatimaan pääraportissa 
kohdassa 10 esitettyjen periaatteiden pohjalta. 

7. Kohdassa 8.6 museoteiksi esitettävät polkutiet ja polku-
tieosat tulee määrittää maastokatselmuksen avulla yksi-
tyiskohtaisesti. 

8. Lapin aluehallintoviranomaisten tulee aktivoida Lapin 
läänin kuntia käyttämään yksityistielain (YTL) suomat 
valtionavustusinandollisuudet yksityisten teiden kunnos-
sapitoon ja tekemiseen nykyistä paremmin hyväkseen. Myös 
maatilalain suomia valtionavustusinandollisuuksia yksityis-
ten teiden tekemiseen tulisi tehostaa. 

9. Valvontaa tunturi-Lapin alueella tulisi tehostaa, jotta 
laajenevan polkutieverkon mukanaan tuoma, yhä kauemmas 
erämaihin ulottuva liikenne aiheuttaisi mandollisimman 
vähän haittavaikutuksia Lapin ympäristölle ja luontais-
elinkeinoille. 
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