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Yksityistieavustusten perusteet Ruokolahden kunnassa 
 

 
Kunnossapitoavustukset: 

 
- Tielle on perustettu tiekunta ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä 

sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin 
Yksityistielain 50 §:ssä edellytetään sekä tiekunta pitää tiekunnan kokouksen 
vähintään kahden vuoden välein. Tiekunnan tulee toimia muutoin yksityistielain 
mukaisesti. 

 
- Tien pituus on vähintään 500 m. Tiellä pitää olla vähintään yksi vakituisesti asuttu 

talous (kirjoilla ko. tien alueella). Avustusta maksetaan Ruokolahden kunnan 
alueella olevasta tien osasta. 

 
- Tiekunta on perinyt osakkailta tieyksikkömaksuja maksatusjakson aikana. 

 
- Avustukset maksetaan edeltävänä kalenterivuonna toteutuneiden 

kunnossapitokustannusten mukaan. Avustusta ei makseta 800 €/km ylittävältä 
kustannusosuudelta. 

 
- Maksuluokat: 

o Luokka 0: Ei tiekuntaa tai vakituisesti asuttua taloutta, avustus 0 %. 
o Luokka 1: Vähintään yksi vakituisesti asuttu talous, avustus max. 54 %. 
o Luokka 2: Läpikulkutie, jolla merkittävää läpikulkuliikennettä, avustus  

max. 64 %.  
o Luokka 3: Läpikulkutie, jolla on suurta alueellista merkitystä, avustus max.  

74 %. 
 
- Losseja avustetaan yhteensä enintään 12,5 % osuudella Ruokolahden kunnan 

vuosittain hyväksytystä yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin varatusta 
kokonaismäärärahasta. 

 
- Avustuksen maksamisperusteena on elokuun 15. päivään mennessä kunnan 

teknisten palvelujen osastolle (Toritie 6 A, 56100 Ruokolahti) saapunut hakemus 
vaadittuine tietoineen. Elokuun 15. päivän jälkeen saapuneita hakemuksia ei 
käsitellä. Tiekunta on itse vastuussa hakemuksensa toimittamisesta määräaikaan 
mennessä. Hakemus tehdään lomakkeella, joka on saatavilla kunnan nettisivuilta 
ja teknisten palvelujen osastolta (arkisin klo 9-15). 

 
- Tiekuntien hakemuksessa ilmoittamia tietoja tarkistetaan. Tiekunnan pitää 

pyydettäessä pystyä toimittamaan kirjanpito- ja tilinpäätöstiedot toteutuneista 
kustannuksista elokuun 22. päivään mennessä. Tiedot voi halutessaan laittaa jo 
hakemuksen liitteeksi. Mikäli tiekunnan havaitaan nostaneen avustusta väärin 
perustein, peritään väärin nostettu summa takaisin 2 - 5 kertaisesti tapauksen 
laadusta riippuen. 

 
- Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston 

hyväksymien määrärahojen mukaan. Tarvittaessa rahojen riittävyys varmistetaan 
laskemalla kustannuskattoa ja avustusprosentteja. 

 
- Avustukset maksetaan syyskuun ensimmäisenä arkipäivänä. 
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Perusparannusavustukset: 
 
- Avustukset koskevat tiekuntia, joilla on pysyvää asutusta ja jotka ovat saaneet 

sekä ottavat vastaan ELY -keskuksen myöntämän perusparannusavustuksen. 
Avustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston 
hyväksymien määrärahojen mukaan. 
 

- Ennakkoilmoitus kunnalle, kun tiekunnat hakevat valtionavustuksia. 
 

- Ennakkoilmoitus on jätettävä kunnan teknisten palvelujen osastolle (Toritie 6 A, 
56100 Ruokolahti) viimeistään hankkeen aloitusvuotta edeltävän vuoden 
elokuun loppuun mennessä. Ilmoituksen liitteeksi laitetaan hankkeen 
kustannusarvio ja aikataulu. 
 

- Avustuksen suuruus on enintään 40 % valtion hyväksymästä kustannusarviosta. 
 
- Jos ennakkoilmoitusta kunnalle ei ole tehty, avustuksen suuruus on enintään 

 20 % valtion hyväksymästä kustannusarviosta. 
 
- Kunnanavustusprosentti ei missään tapauksessa ole suurempi kuin valtion 

hyväksymä avustusprosentti. 
 
- Tiekunnan osuus perusparannuskustannuksista on aina vähintään 10 % valtion 

hyväksymästä kustannusarviosta. 
 
- Perusparannusavustus päätetään hakijan esittämän kustannusarvion ja - 

suunnitelman perusteella. Jos kustannusarvio ylittyy, avustussumma ei kasva yli 
päätetyn avustussumman. Kustannusarvion alittuessa avustus pienenee 
vastaamaan kustannuksia päätöksen mukaisen avustusprosentin mukaisesti. 

 
- Maksatus tapahtuu ELY –keskuksen suorittamien maksuerien jälkeen. Tiekunnan 

tulee toimittaa ELY –keskuksen maksuilmoitus tekniselle osastolle. Avustukset 
maksetaan syyskuun ensimmäisen viikon aikana. 

 
- Avustusperusteet eivät koske jääteitä, losseja tai lauttoja. 

 
Ruokolahden kunnan yksityistieavustusta vastaanottanut tiekunta on velvollinen antamaan kunnan 
edustajalle läsnäolo-oikeuden tiekunnan kokouksessa. Läsnäolo-oikeus on voimassa 
kunnossapitoavustusten osalta yhden vuoden ajan avustuksen maksupäivästä lukien ja 
perusparannusavustuksen osalta kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän maksamisesta. 
Kokouskutsua kunnalle ei tarvitse lähettää ellei kunta ole tieosakas. 
 
Yksityistielain 85 § mukaan kunnan avustaman tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi 
tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee 
(kunnossapitoavustuksissa 1 vuosi maksatuksesta ja perusparannusavustuksissa 10 vuotta viimeisestä 
maksuerästä). Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden 
lupa samoin kuin tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia. 
 
Lisätietoja Ruokolahden kunnan teknisten palvelujen osastolta (Toritie 6 A, 56100 Ruokolahti): 
 
Maanmittausinsinööri 
Kristiina Korhonen 
044 4491 253 
kristiina.korhonen@ruokolahti.fi 
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