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Yleistä  
Vehmaan kunta avustaa kunnan alueella sijaitsevia yksityisteitä myöntämällä avustusta 
näiden jakoperusteiden mukaisesti tien kunnossapitoon, perusparantamiseen, 
rakentamiseen ja hallintoon.  
 
 
Avustusten jaon pääperiaatteet 
1. Kunnanavustusten myöntämisen ehtona on, että yksityistielle on perustettu tiekunta. 
 
2. Tiekunnan hallinto tulee olla yksityistielain mukaista. Tiekunnan tulee pitää 
tuloistaan ja menoistaan kirjanpitoa. Tilit tulee tarkastaa vuosittain 
Tiekunnan hallintoasiakirjat sekä tilit on esitettävä alkuperäistositteineen pyydettäessä 
kunnalle. 
 
3. Tie on pysyvän asutuksen pääsytie 
 
4. Avustusta haetaan kirjallisesti kunnan tieavustuslomakkeella. 
 
5. Avustusta myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 
 
6. Tiekunnan tulee pitää tietonsa ajan tasalla kansallisessa tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmässä (Digiroad.fi) sekä Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä 
yksityistierekisterissä. 
 
7. Tiet jaetaan kolmeen kunnossapitoluokkaan 
  I-luokka Vähintään 5 vak asutusta sekä pituus väh. 2 km 
  II-luokka Vähintään 3 vak asutusta sekä pituus väh. 1 km 
  III-luokka Vähintään 1 vak asutusta, pituudella ei vaatimusta 

 
 
 
Avustuksen hakuajat                                                                        
Avustusta haetaan kunnan hyväksymällä lomakkeella vuosittain. 
Yksityistieavustukset julistetaan haettavaksi kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä ja 
kunnan internet-kotisivuilla. Ohjeet hakulomakkeen yhteydessä. 
Avustusten myöntämisestä, lakkauttamisesta ja takaisin perinnästä päättää kunta. 
Kunnan määräämien ehtojen ja hakuaikojen noudattaminen on avustusten maksamisen 
edellytys. 
 
 



 
 
 
 
Avustus edellytykset ja ehdot 
1. Tielle on perustettu tiekunta. 
 
2. Tie on pysyvän asutuksen pääsytie. 
- Tiellä on vähintään yksi pysyvästi asuttu talous. Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään 
asuntoa, joka on väestötietojärjestelmän mukainen asuinpaikka. 
- Päättyvätie on avustuskelpoinen viimeiseen pysyvään asuntoon asti. 
- Läpikulkutie; Tie on avustuskelpoinen koko pituudeltaan, jos tien varrella olevan 
asuinkiinteistönliikenne suuntautuu tien molempiin suuntiin. 
- Avustukseen hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärä on enintään 2000 €/km. 
Jos tie saa perusparannushankkeeseen valtionavustusta, niin hankkeen kustannuksia ei 
huomioida tieavustuksen kustannuksiin. 
 
3. Tien hallinto ja tienpito on hoidettu yksityistielain ja -asetuksen sekä kunnan 
tarkastuksissa hyväksymällä tasolla. 
- Tiekunnan on toimitettava avustushakemuksen yhteydessä pyydetyt tiedot tiekunnan 
hallinnosta, tilinpäätöksestä ja muut tarpeelliset avustuksen myöntämiseksi tarvittavat 
tiedot. 
 
4. Tiekunnalla on pankkitili. 
 
5. Tiekunnan tulee kerätä tiemaksuja varainhoitokausittain (1-4 vuotta). 
 
6. Tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain, jolleivat tieosakkaat muuta päätä. 
 Vuosikokous on kuitenkin pidettävä vähintään joka neljäs vuosi (YTL 60§). 
 
7. Tiekunnan on pidettävä tieyksikkölaskelma ajan tasalla. 


