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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSIEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 

MUHOKSEN KUNNASSA 

 

 

Muhoksen kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmä 1.1.2020 alkaen 

 

Muhoksen kunta avustaa vuosittain talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa hakemuksensa 

ajallaan jättäneitä yksityistiekuntia. 

 

Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat: 

 Tien kunnossapitoluokka 

 Tielle on perustettu tiekunta. Uusi laki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot 

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään 

(Digiroad). Mikäli tiekuntaa ei ole tai se ei ole toiminut, avustusta ei voida myöntää. 

 Teknisen lautakunnan vuotuiset määrärahat 

 

 

Avustusta myönnetään vuotuisiin yksityisteiden kunnossapitokuluihin laskennallisten 

kustannusten perusteella. ( Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä 21.12.2000/1267 § 13 ) 

 

Kunnossapitoluokat ja laskennalliset tienpitokustannukset  

 

Tien kunnossapitoluokka määräytyy soveltuvin osin liikenneviraston käyttämän luokituksen 

mukaisesti. Tien kunnossapitoluokan määrittää luokkien I – IV osalta maarakennusmestari, luokan 

V tekninen lautakunta. Avustettavat yksityistiet jaetaan viiteen eri kunnossapitoluokkaan: 

 



I. Kahden tien yhdistävä yksityistie eli ns. läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä 

huomattava merkitys. Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympärivuotisesti 

asuttua taloutta. Tien pituuden tulee olla vähintään 1000 m. 

 

II. Vilkasliikenteinen yksityistie, jossa huomattavan paljon ulkopuolista liikennettä. Tien 

vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympärivuotisesti asuttua taloutta. Tien pituuden 

tulee olla vähintään 1000 m. 

 

III. Pysyvän asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme ympärivuotisesti 

asuttua taloutta. Tien pituuden tulee olla vähintään 1000 m. 

IV. Pysyvän asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti 

asuttu talous. Tien pituus tulee olla vähintään 300 m. 

V. Kunnan kunnossapitoon ottamat yksityistiet. Hoitosopimus tehdään neljäksi vuodeksi. 

Edellyttää tiekunnan kokouksen päätöksen toimivallan laajuudesta ( ytl 68 §). 

 

 

Pysyvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väestölain 

(504/1993) väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka. 

 

Muhoksen kunta avustaa luokkiin I, II, III ja IV kuuluvia teitä laskennallisiin kustannuksiin 

perustuen. Luokan V kunnossapitokustannuksista kunta vastaa teknisen lautakunnan 

päätösten mukaisesti. Vuoden 2019 laskennallisen kunnossapitokustannuksen suuruus on 

tarkistettu maarakennuskustannusindeksin 2018/9 mukaan joka on 1449,07 €/km/vuosi. 

Kustannusindeksi tarkastetaan vuosittain maanrakennuskustannusten muutosta vastaavaksi.  

 

Kunnossapitoluokittaiset enimmäiskilometrikustannukset määritetään käyttäen seuraavia kertoimia.  

 Kp- luokka kerroin enimmäiskustannus €/km/v  

 I  1,50  2173,61  

 II  1,25 1811,34  

 III  1,00 1449,07  

 IV  0,75  1086,80  

 



Maarakennusmestari päättää vuosittain kunnossapitoluokkien I – IV avustusprosentit (%) 

talousarviossa myönnetyn määrärahan ja saapuneiden hakemusten perusteella. Tienpitäjältä 

edellytetään kussakin tapauksessa riittävää omavastuuosuutta hoitokustannuksissa. 

 

Hakumenettely ja hyväksyttävät kustannukset 

 

Kunnossapitoavustusta voivat hakea luokkaan I – IV kuuluvat tiekunnat. Avustushakemus 

liitteineen jätetään Muhoksen kunnan tekniseen toimistoon viimeistään 30.4. mennessä. 

Hakemus on saatavilla myös kunnan nettisivulta www.muhos.fi . 

 

Luokan V tiekuntien tulee uudistaa hakemuksensa ja päätöksen valtuudesta neljän vuoden 

välein 30.4. mennessä tai viimeistään ennen hoitosopimuksen määräajan umpeutumista. 

 

Tiekunnat toimittavat avustusta hakiessaan hakemuksen, josta selviää: 

 tien / tiekunnan nimi 

 tien pituus (matka viimeiseen pysyvästi asuttuun kiinteistöön) 

 tien kunnossapitoluokka( jos on määritetty) 

 hakijan yhteystiedot 

 tilinumero, mihin avustus maksetaan.  

 kartta, johon on merkitty avustuksen kohteena oleva tie sekä pysyvästi asutut 

kiinteistöt. 

  kopio tiekunnan perustamiskokouksen pöytäkirjasta ( 1.1.2019 jälkeen 

perustetut) 

  kopio edellisen tilikauden tilinpidosta ja tilityksen tarkastamisesta ( YksTL 

64§ ja 67§ ) 

 

Muut ehdot 

 

Tiekuntien avustuksien käyttöä valvotaan tarvittaessa tietarkastuksella. Tarkastuksessa todetaan 

mm: tiekunnan kirjanpito, tien yleinen kunto, kunnossapidon taso, sovitaan mahdollisista 

kunnostustoimenpiteistä, annetaan tiekunnalle tarvittaessa ohjeita tienpidon edistämiseksi. 

 

Perustietojen esittämisen laiminlyönti voi johtaa seuraavan vuoden avustuksen hylkäämiseen. 

 

http://www.muhos.fi/


Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen perusteella tai muutoin virheellisin tiedoin 

maksettu avustus voidaan periä takaisin. 

 

Mikäli Muhoksen kunta on avustanut yksityistien kunnossapitoa, tien käyttämistä muuhun kuin 

tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää vuoden aikana viimeisen avustuserän 

maksamisesta. 

 

 

Avustusta haetaan seuraavien kunnossapitotöiden kustannuksiin: 

 tien höyläys ja lanaus 

 pölynsidonta 

 vesakontorjunta 

 niitto 

 auraus 

 liukkaudentorjunta 

 aurausviitoitus 

 talvihöyläys 

 sorastus 

 ojien perkaus 

 muut tien liikennekelpoisuutta varmistavat työt 

 

Perusparannusavustus 

 

Tekninen lautakunta päättää mahdolliset perusparannusavustukset erikseen vuosittain valtuuston 

myöntämien määrärahojen puitteissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linkkejä  internettiin: 

Yksityisteiden yhteystietomuutosten ilmoittaminen yksityistierekisteriin ( Maanmittauslaitos ) 

Tiekunnan päätöksien ilmoittaminen yksityistierekisteriin ( Maanmittauslaitos )  

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin ( Väylä virasto ) 

 

YTL68 § 

Ulkopuolisen toimijan valtuuttaminen 

Tiekunnan kokous voi yksimielisesti päättää, tai jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkaat voivat 

keskenään sopia muun toimijan tai yhteisön valtuuttamisesta huolehtimaan yksityistien 

hallinnoinnista ja tienpidosta korkeintaan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuttaminen toteutetaan 

tieosakkaiden ja valtuutettavan toimijan kesken tehtävällä sopimuksella. 

 

Ulkopuolisen toimijan tai yhteisön valtuuttamisen jatkamisesta on päätettävä tiekunnan 

kokouksessa yksimielisellä päätöksellä tai, jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkaiden 

sopimuksella. Jos valtuutuksen jatkamisesta ei tehdä päätöstä 1 momentissa mainitun ajan 

puitteissa, katsotaan valtuutuksen päättyneen. 

 

Ulkopuolinen toimija käyttää valtuutuksen nojalla sitä päätösvaltaa, joka tämän lain mukaan kuuluu 

tiekunnalle tai tieosakkaille, jos ei toisin sovita. Ulkopuolinen toimija on tällöin vastuussa tiestä 

samalla tavalla kuin tiekunta tai tieosakkaat olisivat siitä vastuussa. 

 

Tienpidon valtuuttamisesta muulle taholle koskevasta menettelystä voidaan tarvittaessa antaa 

tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

 

YTL 84 § 

Kunnan avustus 

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista 

ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai 

osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä 

koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat 

tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 

§:ssä edellytetään. 

 

 

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_paatos
https://julkinen.vayla.fi/yksityistie/


 

 


