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YKSITYISTIEAVUSTUKSET 2022 

 
Oheinen hakemus pyydetään täyttämään huolellisesti ja palauttamaan 
29.4.2022 mennessä.  
 
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida! 
 
Perusteiden kohdan 9 tietoja ei tarvitse ilmoittaa uudestaan, mikäli ne on il-
moitettu aikaisemmin, eikä muutoksia tietoihin ole tullut. 

 
Tien perusparantamisen osalta hakemukseen on liitettävä suunnitelma ja kus-
tannusarvio hankkeesta. 
 

 
Yksityistieavustuksen myöntämisen perusteet 
 
 

1. Avustusta voidaan myöntää yksityisen tien kunnossapitoon ja parantamiseen. Avustettavan 
tien pituuden on oltava pysyvästi asuttuun talouteen asti tien alkupisteestä vähintään 300 
metriä. Tietä avustetaan enintään viimeiseen pysyvästi asuttuun talouteen asti. 

 
2. Tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan. 

 
3. Uuden tien rakentamista ei avusteta. 

 
4. Pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä tai vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osalle ei 

avustusta myönnetä. Jos tie on kuitenkin huomattava läpiajotie ja tiellä on huomattava lii-
kenteellinen merkitys, niin tien parantamiseen myönnetään avustusta harkinnan mukaan. 

 
5. Kunnossapitoavustuksen enimmäismäärä on 75 % laskennallisista kunnossapitokustan-

nuksista. 
 

6. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että tiekunta esittää edellisen vuoden tilinpäätöksen 
sekä muut selvitykset tien kunnossapitomenoista. Tien parantamisen osalta on esitettävä 
suunnitelma ja kustannusarvio. 

 
7. Avustusta saavilla tieosilla voidaan pitää katselmuksia hoidon tason arvioimiseksi. Avustus-

ta myöntävällä toimielimellä on oikeus käyttää harkintaa tapauskohtaisesti. 
 

8. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten on oltava perustettu tiekunta. 
 

9. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot tulee olla ilmoitettu yksityistiere-
kisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Yksityistierekisterin pitäjänä toimii 
Maanmittauslaitos ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmään tehtävistä ilmoituksista vastaa 
Väylävirasto (ent. Liikennevirasto). 
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Mikäli kohdassa 8 ja 9 mainitut vaatimukset on laitettu vireille ennen hakemuksen jättämistä, 
voidaan avustus myöntää ehdollisena siten, että kohdan 8 ja 9 vaatimusten täytyttyä avustus 
maksetaan, kun tiekunta on perustettu ja rekisteröity. Tämä edellyttää aina harkinnanvaraisuutta 
ja avustus voidaan myös kyseiseltä vuodelta evätä. Avustusta ei myöskään makseta enää seu-
raavana vuonna. 
 
Tämä ohje on voimassa 1.1.2019 alkaen myönnettävissä avustuksissa. 
 
(hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.2.2019 § 10) 
 
 

 


