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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON KUNNAN-AVUSTUSTEN 
JAKOPERUSTEET VUONNA 2021 
 
1. Avustusta saavan tien tulee olla joko  

-  pysyvän asutuksen tai toimivan laitoksen pääsytie   tai 
  -  sillä tulee olla merkittävästi läpikulkuliikennettä. 
2.  Avustettavan tien vähimmäispituus tulee olla vähintään 300 metriä  
3. Tielle tulee olla perustettu tiekunta 
4. Tie on pidettävä koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa. Poikkeuk-

sena voi olla lyhytaikainen katkos kelirikkoaikana. 
5. Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja 

tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). 
 
Yksinomaan pelto- ja tilusteitä, metsäteitä, metsäautoteitä ja kesämökkiteitä ei avusteta. 
 
 
TIET JAKAUTUVAT AVUSTUSRYHMIIN SEURAAVASTI: 
 
Ryhmä 1. Tiet, jonka vaikutusalueella on vähintään 3 pysyvää asutusta ja pituus yli 1 kilomet-

rin 
 
Ryhmä 2. Tiekunnalliset tiet, minkä vaikutusalueella on vähintään 1 pysyvä asutus 
 
Ryhmä 3. Tiet, mitkä on merkittävän läpikulkuliikenteen vuoksi hyväksytty avustuksen piiriin 
 
 
KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN 
 
Haku  Kunnossapitoavustusta hakevien teiden tulee jättää avustushakemus 

ympäristölautakunnan tiejaostolle heinäkuun loppuun mennessä. 
 
Avustettavan Avustettavan tien on oltava vähintään 300 metrin pituinen. 
tien pituus  Tietä avustetaan vain viimeisen pysyvään asutukseen tai toimivaan 

laitokseen saakka.  
 

Ehdot   Tiekunnan tulee ilmoittaa lomakkeella kaikki muutokset, mitkä 
vaikuttavat avustukseen maksuun, esim. tien vaikutusalueella olevat 
pysyvät asutukset sekä tiekunnan vastuuhenkilöt. 

 
Tietarkastukset Tiet tarkastetaan ainoastaan tarvittaessa. 
 
 
 
 
 
 
 



Avustuksen suuruus 
 

RYHMÄ 1   kp-luokka 2   340 € / km 
  kp-luokka 3  300 € / km   
  kp-luokka 4  270 € / km 

RYHMÄ 2 Tiekunnalliset tiet       260 € / km  
RYHMÄ 3 Läpikulkuliikennetiet      240 € / km  
 
Yksityisten teiden kunnossapitoluokitus kuvaa tien liikenteellistä merkitystä. Luokituksen 
mukaan yksityiset tiet jaetaan neljään luokkaan siten. että I luokan teiden liikenteellinen 
merkitys on suurin ja IV luokan teiden vähäisin.    
 
Avustus voi kuitenkin olla enintään 50% tiekunnan vuoden 2020 menoista. Erityisin perustein 
säännöstä voidaan poiketa.  
 
Käytettävissä oleva avustusmääräraha on kokonaisuudessaan 80.000€. Mikäli avustettavien   
teiden lukumäärä lisääntyy ja avustusmääräraha ei riitä edellä mainituilla avustussummilla, 
tullaan avustuksen suuruutta leikkaamaan kaikista kunnossapitoluokista yhteneväisellä 
prosenttiosuudella, jotta kaikkia avustukseen oikeutettuja teitä voidaan tukea tasapuolisesti 
määrärahan puitteissa.  
 
Maksu Avustukset maksetaan lokakuun loppuun mennessä niille teille, jotka ovat 

toimittaneet hakemuksen määräaikana vaadittuine liitteineen 
ympäristölautakunnalle.  

 
 

 


