
 

 

    Liite YMPLTK 20.8.2019 § 35 
 
 

 
YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN   
  
Kunnossapitoavustusta maksetaan sellaisen autolla ajokelpoisen yksityisen tien kunnossapi-
toon, joka täyttää seuraavat edellytykset:  
1) tielle on perustettu tiekunta (YksTL 560/2018 49 §, 84 §)  
2) tiekunnan yhteystiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteris-

sä (YKsTL 50 §, 89 §)  
3) tien tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmäs-

sä YksTL 50 §:n mukaisesti  
4) tie on tarpeellinen ympärivuotisen pysyvän asutuksen pääsytienä ja pysyvän asutuksen 

käyttämä pituus yhtäjaksoisesti on vähintään 100 metriä. Henkilön tai henkilöiden tulee 
olla kirjoilla kyseessä olevassa asuinpaikassa. 

5) avustettavan tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin 
ei saa kieltää (YksTL 85 §). 

6) avustusta saava tiekunta sitoutuu ilmoittamaan kunnalle, mikäli avustuksen määräyty-
miseen vaikuttaviin seikkoihin tulee muutoksia. Kunnalla on oikeus periä takaisin virheel-
lisesti maksettu avustus. 

7) Kohdasta 4 poiketen ympäristölautakunta voi tiekunnan hakemuksesta avustaa myös 
sellaista yksityistietä/yksityistien osaa, jossa liikenne muodostuu yleishyödyllisestä toi-
minnasta, joka palvelee kuntalaisia sekä vieraspaikkakuntalaisia. 
 

  
Avustuksen määräytyminen   
 

Avustusta maksetaan ainoastaan vakituisen asutuksen osalle yksityistiestä, jos tiekunnan tie 
koostuu toisistaan erillään olevista osista (teistä), arvioidaan jokaisen osan avustuskelpoi-
suus erikseen.  
 
Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Hankasalmen kunnan 
alueella olevaa tienosaa. 
 
Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten 
perusteella.  
 
Mikäli tiekunnan vuotuiset kunnossapitomenot ovat suuremmat kuin 1000 €/km, ei ylime-
nevältä osalta suoriteta avustusta. 
 
 
Avustettavat tiet/tienosat jaetaan kolmeen luokkaan: 
 
I 
Läpikulkutiet, joiden varrella on useita ympärivuotisesti asuttuja kiinteistöjä. Tiellä on huo-
mattavasti myös muuta kuin tieosakkaiden omaa liikennettä. 
Avustusprosentti 60 – 40 % 
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II 
Pysyvän asutuksen pääsytiet, joissa on vähintään kolme ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä. 
Luokkaan kuuluvat myös pysyvän asutuksen pääsytiet, joilla mahdollisesti vähäistä läpikul-
kua sekä lenkkitiet. 
Avustusprosentti 50 – 30 % 
 
III 
Pysyvän asutuksen pääsytiet, joissa on yksi tai kaksi ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä. 
Avustusprosentti 40 – 20 % 
 
 
Ympäristölautakunta määrittelee vuosittain talousarvion puitteissa avustusprosentit eri luo-
kille. 
 
Avustusta haetaan toimittamalla tilinpäätöstiedot kuntaan 30.6. mennessä.  
 
Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei huomioida. 
 
Hankasalmen kunnalla on oikeus valvoa myönnetyn avustuksen käyttöä. Avustuksen hakija 
on pyydettäessä velvollinen toimittamaan asiaan liittyvät lisätiedot ja selvitykset. 
Tarkastusoikeus käsittää oikeuden avustusta saavan tiekunnan tilien ja hallinnon 
tarkastamiseen. 
 
 
Yksityisteiden peruskorjausten avustaminen   
 

Kunta voi avustaa peruskorjaushankkeita vuosittaisen talousarvion puitteissa.  
 
Peruskorjausta voidaan avustaa niillä yksityisteillä, jotka ovat hakeneet valtiolta avustusta 
kohteeseen ja saaneet myönteisen rahoituspäätöksen.   
 
Kunnan avustus on enintään 20 % siihen osaan kustannuksista, jota valtion peruskorjaus-
hankkeelle myöntämä tuki ei kata.   
 
Avustusta voi hakea läpi vuoden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




