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YLEISET PERUSTEET AVUSTUSTEN MYÖNTÄMISELLE 
 
1. Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta tietoimituksessa tai tielautakunnan päätöksellä. 
 
2. Tiekunta huolehtii sille yksityistielain 7. luvussa määritellyistä tehtävistä. 
 
3. Tien virallinen pituus on vähintään 0.50 km. 
 
4. Tieosakkaista vähintään yksi on vakituinen talous 
 
5. Tiekunta antaa kunnalle pyydettäessä lisäselvityksiä talouden- ja tienpidostaan. 
 
6. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään                                                
    liikennemerkein tai muulla tavalla. Säännölliseen ulkopuoliseen liikenteeseen  
    tarvitaan kuitenkin tiekunnan suostumus. Erityisistä syistä muiden kuin tieosakkaiden 
    liikenne voidaan kunnan suostumukselle kieltää tai sitä rajoittaa ( YkTl 96 § ).  
 
 
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN HAKEMINEN 
 
Kunnanavustusten piirissä oleville tiekunnille lähetetään alkuvuodesta hakulomakkeet,  
kun talousarvio ja toimintasuunnitelma on lopullisesti vahvistunut. Tavoitteena on, että 
haku tapahtuisi maaliskuun loppuun mennessä. Annettavaa määräaikaa ja tätä ohjetta 
tulee noudattaa uhalla, että hakemus muutoin hylätään. 
 
Mikäli tiekunnan toimielimenä on hoitokunta, hakemuksen allekirjoittaa hoitokunnan 
kaksi varsinaista jäsentä yhdessä. Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana toimii toimitsijamies 
tai hänen varamiehensä, milloin toimielimenä on toimitsijamies. Menettely on yksityistie-
lain 62 §:n mukainen. 
 
 
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN MÄÄRÄ 
 
Vihdin tekninen lautakunta päättää avustuksista edellisen kalenterivuoden todellisten 
kunnossapitomenojen perusteella. Käytettävä avustuksen prosenttiosuus määritellään 
kunnan talousarvioon varatun määrärahan ja hyväksyttyjen avustushakemusten  
kustannusten kokonaismäärän perusteella. Mikäli tiekunta on saanut perusparannus- 
hankkeelle erillisen päätöksen kunnan tai valtion  avustuksesta, hankkeen kustannuksia 
ei oteta huomioon menona kunnossapitoavustusta määriteltäessä  
 



 
 
KUNNOSSAPITOAVUSTUSHAKEMUKSEN LIITTEET 
 
Hakemukseen liitetään jäljennös päättyneen vuoden tilinpäätöksestä, jonka tilintarkastajat 
ovat allekirjoituksillaan hyväksyneet. Mikäli tiekunnalle ei ole erikseen valittu tilintarkasta-
jia, tilinpäätöstiedot varmentaa hoitokunnan kaksi varsinaista jäsentä yhdessä, vaihtoeh-
toisesti toimitsijamies tai hänen varamiehensä. Tiekunnilta ei edellytetä, että tilinpäätös on 
vahvistettu vuosikokouksessa, joten kokouksia ei hakumenettelyn johdosta tarvitse  
järjestää alkuvuodesta. 
 
Hakemukseen tulee liittää myös jäljennös edellisen vuoden vuosikokouspöytäkirjasta ja 
maksuunpanoluettelosta. 
 
Mikäli tiekunta on yksityistielain 65 §:n antamin edellytyksin päättänyt, että vuosikokousta 
pidetä kaikkina vuosina, tilinpäätöstietojen sijaan annetaan selvitys edellisen vuoden tu-
loista ja menoista. Selvitys allekirjoitetaan niin kuin 1. kappaleessa on mainittu. Suositelta-
vaa on, että vuosikokous järjestetään vuosittain. 
 
Jos tiekunnan tilikausi on yksi vuosi, mutta ei kalenterivuosi, avustushakemuksen perus-
teena käytetään edellisenä vuotena vahvistettua tilinpäätöstä. Suositeltavaa on, että tie-
kunta siirtyy kalenterivuoden käsittävään tilikauteen. 
 
 
PERUSPARANNUSAVUSTUS 
 
Perusparannusavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella. Päätöksen asiasta 
tekee ensisijaisesti teknisen ja ympäristökeskuksen ao. viranhaltija päätösvaltansa ja käy-
tettävien määrärahojen puitteissa. 
 
Avustuspäätös tulee hakea ensisijaisesti ennen hankkeen toteuttamista. Avustuksen suu-
ruutta määriteltäessä päätöksen tekijä käyttää harkintavaltaansa ja ottaen huomioon 
hankkeen tärkeys, muut tiedossa olevat hankkeet, sekä vuotuiset määrärahat. 
 
Tiekunnan tulee täyttää yleiset perusteet avustusten myöntämiselle. 
 
Avustus maksetaan prosenttiosuutena tai kiinteänä summana kokonaiskustannuksista ha-
kijan esittämien menotositteiden tai laskutuksen perusteella. 
 
Koska avustuspäätös koskee vain kulloistakin talousarviovuotta, tulee hanke saattaa pää-
tökseen ja tositteet toimittaa ennen vuodenvaihdetta. Mikäli hanke peruuntuu tai siirtyy, 
tästä tulee ilmoittaa avustuksen myöntäjälle, jotta varat voidaan tarvittaessa käyttää muihin 
avustuskelpoisiin hankkeisiin. 
 
 
VALTIONAVUT 
 
Valtionapukelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta, 
joka myönnetään tiekunnille pääasiassa tien vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. 
 
Avustuksista päättää 01.01.2010 alkaen Uudenmaan ELY-keskuksen alueen osalta Pir-
kanmaan ELY. Ohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Liikenneviraston internet-sivuilta. 
Lisätietoja voi kysellä myös Vihdin kunnasta. 


