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Voimassa 1.1.2019 alkaen 

Yleistä 

Vihdin kunta myöntää vuosittain yksityisteille kunnossapitoavustuksia ja perusparannusavustuksia. 

Yksityisteille myönnettävästä kunnossapitoavustuksesta päättää kaavoitus- ja tekninen lautakunta.  

Perusparannusavustuksista tehdään päätökset hallintosäännön mukaisesti viranomaispäätöksin. 

Avustuksia myönnetään talousarviossa olevan määrärahan puitteissa. Avustusten maksaminen 

perustuu yksityisteistä annetun lain 85 §:ään. 

Perusteet avustusten myöntämiselle 

Yksityistielain mukaisesti edellytetään, että: 

1. Tielle on perustettu tiekunta. 

2. Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen 

yksityistierekisterissä. Tiekunnan tulee toimittaa rekisteriin toimitsijamiehen tai 

hoitokunnan puheenjohtajan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot sekä näitä tietoja 

koskevat muutokset ja tiekunnan säännöt, jos tiekunta on vahvistanut sellaiset itselleen. 

3. Tiestä on ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Näitä ovat 

tieto tien pysyvästä painorajoituksesta sekä muita kuin tieosakkaita koskeva kielto 

tienkäytölle kaikilla tai joillakin moottori- tai hevosajoneuvoilla. 

4. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään 

liikennemerkein tai muulla tavalla. Säännölliset ja tilapäiset kuljetukset, säännöllinen 

kulkeminen sekä tien kunnossapitokustannuksia selvästi lisäävä ulkopuolinen toiminta 

vaativat kuitenkin aina tiekunnan luvan. Jos muusta kuin tieosakkaiden hyväksi 

tapahtuvasta liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa, voidaan avustettavan tien käyttö 

ulkopuolisilta kunnan suostumuksella kieltää tai sitä rajoittaa. 

Kuntakohtaisesti edellytetään lisäksi että: 

5. Tiekunta on toimittanut yhteyshenkilönsä ajantasaiset yhteystiedot Vihdin kunnan 

ylläpitämään yksityistierekisteriin. 

6. Tiekunnan tiestä vähintään 0,5 km on talvikunnossapidettävää. 

7. Tiekunnan tienpito tapahtuu voimassaolevien lakien ja asetusten säännösten mukaisesti. 

Avustusten hakeminen 

Avustuksia haetaan Vihdin kunnan sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai vastaavalla kirjallisella 

hakulomakkeella. Avustusten hakemisesta kuulutetaan vuosittain kunnan ilmoitustaululla ja 

internetsivuilla.  Sähköisen avustusjärjestelmän avaamisesta toimitetaan tieto ja ohjeistus kunnan 

tiedossa oleville tiekunnille vuosittain sähköpostilla tai kirjeitse, jos sähköpostiosoite ei ole 
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tiedossa. Avustuksista voidaan myös kuuluttaa paikallislehdissä julkaistavalla ilmoituksella. Sekä 

kunnossapitoavustuksen, että perusparannusavustuksen hakemisen määräaika on huhtikuun 15. 

päivään mennessä. 

Kunnossapitoavustushakemuksen liitteinä tiekunta toimittaa edellisen tilikauden tilinpäätöksen, 

ja siihen liittyvän tilityksen tarkastuskertomuksen. Tilityksen tarkastuskertomuksen tulee olla 

vuosikokouksen valitsemien tilityksen tarkastajien allekirjoittama. Mikäli tarkastajia ei ole valittu, 

tulee tarkastuksen olla tehty vuosikokouksessa. Tällöin liitteeksi vaaditaan myös 

vuosikokouspöytäkirja. Tilinpäätökseen vähimmäisvaatimuksena on, että siitä ilmenevät tiedot 

kerätyistä tieyksikkömaksuista, perusmaksuista, saaduista avustuksista ja muista tuloista sekä 

erittelyt kululajeittain kunnossapito-, perusparannus- ja hallintokuluista sekä muista kuluista.  

Perusparannusavustushakemuksen liitteinä toimitetaan vuosikokouspöytäkirja, jossa 

perusparannuksesta on päätetty, kustannusarvio, perusparannussuunnitelma ja kartta 

suunnitelman alueesta. Mikäli on haettu valtion tai maakunnan avustusta, niin liitteeksi vaaditaan 

myös kyseinen avustuspäätös, joka voidaan toimittaa määräajan jälkeen. Tiekuntia suositellaan 

tekemään päätös perusparannuksesta jo sen toteuttamisvuotta edellisen vuoden 

vuosikokouksessa, jolloin hankkeen valmistelulle jää tarpeeksi aikaa. 

Avustusten myöntäminen 

Kunnossapitoavustukseen käytettävissä oleva raha jaetaan avustusehdot täyttävien tiekuntien 

tilinpäätösten mukaisten menojen suhteessa. Menoissa ei huomioida muilla avustuksilla tuettuja 

perusparannushankkeita eikä poikkeuksellisen suuria hallinnon kustannuksia (maksimisumma ja 

%-osuus hallintokuluille päätetään vuosittain avustuspäätöksen yhteydessä). Kunnan rajan 

ylittäville tiekunnille avustus maksetaan Vihdin kunnan alueella olevan talvikunnossapidettävän 

tienosan pituuden osalta. Alle 100 e avustuksia ei makseta. 

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen, pääsääntöisesti ennakkoon haettava ja avustettava 
summa määräytyy hankekohtaisesti käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Myönnettävä 
avustus on enintään 50 % toteutuneista menoista ja sille asetetaan enimmäismäärä. Ennakkoon 
haettavan perusparannusavustuksen lisäksi voidaan myöntää myös avustusta äkillisen 
tapahtuman, kuten luonnonilmiön tai vastaavan johdosta sattuneen tien vaurioitumisen 
korjaamiseen. Tätä jälkikäteen haettavaa perusparannusavustusta voidaan hakea tapahtumaa 
seuraavan vuoden huhtikuun 15. päivään mennessä. 
 
Perusparannusavustuksen maksatusta haetaan toimittamalla kuntaan avustusvuoden marraskuun 
15. päivään mennessä selvitys tehdyistä toimenpiteistä ja kopiot menotositteista ja maksetusta 
laskuista. 

Valvonta 

Kunnalla on oikeus valvoa myönnetyn avustuksen käyttöä. Valvonta voi tapahtua esimerkiksi 

teiden yleisen kunnon seurantana tai tiettyjen perusparannustoimenpiteiden ennakko- ja 

jälkitarkastuksina. Avustuksen hakija on pyydettäessä velvollinen toimittamaan asiaan liittyvät 

lisätiedot ja selvitykset. Tarkastusoikeus käsittää myös oikeuden avustusta saavan tiekunnan tilien 

ja hallinnon tarkastamiseen. 




