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Yksityisteiden ja jääteiden avustamisen perusteet Hartolan kunnassa 
 

Hartolan kunta avustaa yksityisteitä ja jääteitä valtuuston talousarviossa vuo-
sittain hyväksymän määrärahan puitteissa. 
 
Uusi yksityistielaki tuli voimaan 1.1.2019. Tämän lain mukaan kunta voi avus-
taa vain yksityisteitä, joille on sen asioiden hoitamista varten perustettu tiekun-
ta. Lisäksi laki edellyttää, että tiekunta on ilmoittanut tarvittavat tiedot Maan-
mittauslaitokselle ja Väylävirastolle ( Digiroad). Jääteitä, joille ei ole perustet-
tu tiekuntaa, kunta voi myöntää avustusta kuntalain 7§: mukaan. 
 
Kunta voi myöntää avustusta yksityistien kunnossapitoon tai perusparantami-
sen. Avustusten jakamisesta päättää tekninen lautakunta seuraavien periaattei-
den mukaisesti: 
Yksityistiet jaetaan kolmeen eri luokkaan.  
1. Vilkasliikenteinen pysyvän asutuksen pääsytie, jossa on huomattavan pal-

jon ulkopuolista liikennettä tai kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie, 
jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys. 

2. Pysyvän asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ym-
pärivuotisesti asuttu talous. 

3. Muut tiet, joilla on huomattava liikenteellinen merkitys.  

Yksityistiessä voi olla eri luokkiin kuuluvia osia. Tekninen lautakunta päättää 
yksityisteiden luokista ja luokkien kilometrikustannuksista, joiden yli meneviä 
kustannuksia ei avusteta. Avustuskelpoisen yksityistien niitä osia, jotka eivät 
ole varsinaisia asutuksen pääsyteitä, voidaan avustaa teknisen lautakunnan 
päätöksellä. Tällöin avustus voi olla korkeintaan 25 % yleisestä avustuspro-
sentista. Hyväksyttäviä kunnossapitokustannuksia ovat sellaisista töistä aiheu-
tuneet kustannukset, joiden tarkoituksena on varmistaa tien päivittäinen lii-
kennekelpoisuus ja turvata tien rakenteet ja laitteet. Hallintokustannuksia voi-
daan hyväksyä avustettavaksi enintään 10 % kunnossapitokustannuksista. 
 
Perusparannusavusta voidaan myöntää samoille teille kuin kunnossapitoavus-
tusta. Tekninen lautakunta päättää myönnettävästä avustuksesta. 
 
Kunnossapito- ja perusparantamisavustusta haetaan tekniseltä lautakunnalta 
vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hakemista varten olevalla lomakkeella. 
Avustushakemuksen liitteeksi on laitettava pyydetyt selvitykset.  Kunnossapi-
toavustus lasketaan edellisen vuoden toteutuneiden hyväksyttävien kunnossa-
pitokustannusten perusteella ja se maksetaan marraskuun loppuun mennessä 
tiekunnan tilille. Perusparannusavustus voidaan maksaa hankkeen valmistut-
tua. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä. 
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Erityissäännöksiä: 
Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella Hartolan kunta avustaa vain 
sitä osuutta, joka on Hartolan alueella. Tällaisen avustusta saavan tien vakitui-
sen asutuksen tulee sijaita Hartolan kunnassa. Vakituisella asutuksella tarkoi-
tetaan sitä, että asukas asuu ympärivuotisesti Väestörekisterin mukaan Harto-
lassa siinä kiinteistössä, jonka mukaan tie tulee avustuskelpoiseksi. 
 

 Tiekunnan tulee päättää avustuksen hakemisesta tiekunnan vuosikokouksessa. 
Tiekunnan tulee myös vuosittain, ennen avustuksen hakemista hyväksyä edel-
lisen vuoden tilit joko yleisessä kokouksessa tai hoitokunnan kokouksessa. 
Hoitokunnan kokouksessa hyväksyttyjen tilien liitteenä tulee olla yleisessä 
kokouksessa valitun tilintarkastajan lausunto. Tilikauden tulee olla kalenteri-
vuosi. 

 
 Avustettavaa tietä tai tienosaa ei saa sulkea ilman kunnan suostumusta. Suos-

tumuksen voi antaa tekninen lautakunta. 
 
 Tekninen lautakunta voi pitää avustettavalla tiellä tietarkastuksen ja pyytää 

kirjanpidon tarkastettavaksi. 
 
 Avustusta voidaan antaa enintään 50 % hyväksyttävistä kunnossapitokustan-

nuksista ja tiekunnan tulee kerätä 50 % tiemaksuina. Mikäli tiemaksuja ei ke-
rätä, voi tekninen lautakunta alentaa avustuksen määrää. 

 
 Avustettavan tien tulee olla vähintään 300 m pitkä. 
 
 Tiekunnan tulee hakea valtionavustusta tielle niihin kohteisiin ja toimiin, mi-

hin se on mahdollista. Mikäli valtionavustusta ei ole haettu, kunta voi alentaa 
kunnan avustuksen määrää. 

 
 Avustusta haettaessa virheellisten tietojen antaminen johtaa avustuksen takai-

sin perintään. 
 
 Jääteitä kuntalain mukaan avustettaessa edellytetään hallintopäätöstä peruste-

luineen. Avustamisen tulee tällöin olla kunnan edun mukaista, yhdenvertaista, 
oikeudenmukaista ja sen taloudelliset vaikutukset on oltava tiedossa. 

 


