
PYHTÄÄN KUNTA 
Tekninen osasto 
 
 

YKSITYISTEIDEN AVUSTUSEHDOT 
 

1. Kunnan myöntämät avustukset yksityisteille ovat vapaaehtoisia, eikä avustuksia ole 
laissa velvoitettu maksettavaksi. Yksityistielain 95 §:n mukaan kunta päättää sen varoista 
yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön 
valvonnasta samoin kuin yksityisen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta 
kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. 

2. Yksityisteiden tienpidon avustamista varten kunnan talousarvioon varataan vuosittain 
määräraha, jonka jaosta päättää tekniikka lautakunta. 

3. Avustusta voidaan myöntää vain sellaiselle yksityistielain mukaan järjestäytyneelle 
tiekunnalle, 

 jonka tienpidon alaisena oleva tie on jaettu yksiköihin 

 tien pituus on vähintään 500 m 

 jonka pitämän tien vaikutuspiiriin kuuluu vähintään yksi vakituisessa, 
ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö 

4. Avustusta voidaan myöntää: 

 suunnitelman mukaiseen vuotuiseen kunnossapitoon 
5. Avustusta jaetaan kunnanvaltuuston myöntämän vuotuisen määrärahan puitteissa 

enintään 30% tienpidon toteutuneista kustannuksista. 
6. Avustus myönnetään erityistä hakemuslomaketta käyttäen tehdystä anomuksesta. 

Hakemukseen on liitettävä tiekunnan selvitys viimeisestä tilinpäätöksestä sekä kuluvan ja 
tulevan vuoden toimintasuunnitelma. Avustuksen hakuaika ilmoitetaan kunnan 
päättämällä tavalla ja avustukset pyritään maksamaan lokakuun loppuun mennessä. 

7. Avustusta saaneen tiekunnan tulee huolehtia, että avustettava tie on koko vuoden 
autolla liikennöitävässä kunnossa, eikä tiellä liikkumista saa liikennemerkein kieltää 

8. Tekninen lautakunta suorittaa avustettavien teiden katselmuksia tien kunnossapidon 
osalta tarvittaessa ja rakentamis- ja perusparannustöiden osalta töiden valmistuttua.  

9. Tekninen lautakunta ja tilintarkastajat voivat vaatia nähtäväkseen avustettavan tai 
avustusta saaneen tiekunnan tilinpidon. Kunnalla on myös oikeus tarvittaessa järjestää 
tilintarkastuksia tiekunnan tilinpidon suhteen. 

10. Mikäli tekninen lautakunta havaitsee kohdassa 8. mainitussa katselmuksessa tai muutoin 
havaitsee, ettei avustusta ole käytetty myönnettyyn tarkoitukseen voidaan seuraavan 
vuoden avustusta vähentää tai evätä se kokonaan.  

11. Tielautakunnan on ilmoitettava Maanmittauslaitokselle yksityistielain 51§:n 3 
momentin 1,2 ja 4 kohdassa tarkoitetut tiedot, kun tielautakunta on tehnyt 
päätöksen, joka on saanut lainvoiman.  Kiinteistötietojärjestelmään merkitään: 
1) tiekunnan nimi, tunnus, kunta, jonka alueella tie sijaitsee, ja tien ulottuvuus; 

2) toimitsijamiehen tai hoitokunnan puheenjohtajan nimi, henkilötunnus ja 
yhteystiedot sekä näitä tietoja koskevat muutokset; 

4) tien tai tienosan liittäminen tiekunnan tiehen tai siitä erottaminen samoin kuin 
kahden tai useamman tiekunnan yhdistäminen taikka tiekunnan jakaminen tai 
lakkauttaminen 

 


