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18§ Yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämisperusteet 
 
Tela 19.3.2019            Valmistelija: toimistopäällikkö Arja Kauppi, p. 050 509 0104 

 
Uusi Yksityistielaki (560/2018) tuli voimaan 1.1.2019 alkaen. Tielauta-
kuntien / tiejaostojen yksityistielain mukaiset tehtävät lakkaavat 
31.12.2019. Tiejaosto ei voi ottaa uuden yksityistielain voimaantulon 
1.1.2019 jälkeen uusia asioita käsiteltäväkseen. Maanmittauslaitos ja kärä-
jäoikeudet vastaavat tielautakuntien tehtävistä vuoden 2019 alusta lähtien. 
 
Kunnat voivat halutessaan edelleen avustaa yksityisteitä yksityistielain 84 
§:n nojalla. Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettä-
vistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin 
tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan 
suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, et-
tä tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että 
tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja 
katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edelly-
tetään. 
 
Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa siis asetettu voimassa 
olevasta laista poiketen kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee ottaa 
jatkossa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään. Avustuskriteereillä var-
mistetaan muun muassa tiekuntien hallinnollisen tiedon ajantasaisuus yk-
sityistierekisterissä sekä kannustetaan järjestäytyneisyyteen, jonka katso-
taan olevan tärkeä elementti yksityisteihin liittyvässä tehokkaassa ja am-
mattimaisessa tienpidossa. 
 
Voimassa olevan lain mukaan avustusten myöntäminen on kunnan va-
paasti päätettävissä, eikä laissa ole säädetty avustuksen kohteista, myön-
tämisen perusteista, ehdoista tai valvonnasta vaan ne ovat jääneet kunnan 
päätöksen varaan. Kunnan myöntämillä yksityisteiden kunnossapitoavus-
tuksilla on haluttu tasata tierasitusta kunnan hoitamien katujen ja yksityis-
teiden varrella asuvien välillä. Hattulassa kunnossapitoavustettavia tiekun-
tia on ollut vuosittain noin 70 kappaletta, joiden kesken kulloinkin vuosit-
taisessa talousarviossa hyväksytty avustusmääräraha jaetaan.   
 
Hattulan kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustusten myöntämispe-
rusteet 
 
Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia voivat hakea sellaiset Hattulassa 
sijaitsevat tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 

•  tien hoitamista varten on perustettu tiekunta 
•  tiekunta on hoitanut lain 50 §:n edellyttämät toimenpiteet (tiekunta 

on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistiere-
kisteriin sekä ilmoittanut yksityistiellään olevat liikennemerkit ja 
painorajoitukset Väyläviraston ylläpitämään Digiroad –
järjestelmään) 

•  tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua kiin-
teistöä ja tien pituus on vähintään yksi (1) kilometri (avustusta 
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myönnettäessä huomioidaan vain vakituisen asumisen vaatima tien 
pituus)  

•  yli kuntarajan jatkuvan tien osalta  avustusta myönnetään oman 
kunnan alueella olevan  tiepituuden suhteessa koko pituuteen 

•  avustettavan tiekunnan tulee tehdä tilinpäätös vuosittain. Hake-
muslomakkeen liitteenä toimitettavien tilinpäätöstietojen tulee si-
sältää selvitys kunnossapitoon kohdistuneista kuluista.  

•  kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin: 
ojien kaivaminen, tien vierialueiden hoito, tienpinnan sorastus, 
suolaus ja lanaus, rumpujen korjaus ja uusiminen, liikennemerk-
kien korjaus ja uusiminen sekä tien auraus 

•  tiekuntien kunnossapitoavustuksen laskennassa huomioidaan ku-
luvan vuoden kunnossapitomenoesityksen lisäksi edellisen vuoden 
talousarvion ja toteuman erotus. Erotus lisää tai vähentää meno-
kertymää, josta prosentuaalinen avustussumma lasketaan määrära-
hojen puitteissa 

•  avustusta saavia tai saaneita teitä ei saa sulkea muulta liikenteeltä 
•  virheellisten tai puutteellisten tietojen perusteella jo maksettu 

avustus voidaan periä takaisin 
•  tiekunnan asioiden hoidossa on noudatettava lainsäädännön mää-

räyksiä 
� avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus 

on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hake-
muksia ei käsitellä. 

 
Päätösesitys (tj) 
Tekninen lautakunta päättää, että harkinnanvaraisten yksityisteiden kun-
nossapitoavustukset vuodesta 2019 alkaen myönnetään kulloinkin talous-
arviossa osoitetuista määrärahoista valmistelutekstissä esitetyin myöntä-
misperustein.  
 
Lisäksi tekninen lautakunta päättää, että vuoden 2019 yksityistieavustus-
määräraha kohdennetaan kunnossapitoavustuksiin. Tiekuntien tulee hakea 
kunnossapitoavustusta kunnalta 17.6.2019 mennessä. Avustushakemuk-
sissa tulee tiekuntien huomioida edellä esitetyt lautakunnan avustuksen 
myöntämisperusteet.  
 
Lautakunta valtuuttaa teknisen johtajan päättämään harkinnanvaraisten 
vuoden 2019 kunnossapitoavustusten myöntämisestä anomukset jättäneil-
le tiekunnille huomioiden edellä esitetyt myöntämisperusteet.   
 
Päätös 
Tekninen lautakunta hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti. 
 
Täytäntöönpano 
asiaote/tekninen toimiala/yksityistieasiat 
 
Muutoksenhaku 
oikaisuvaatimus 

   


