
 

Yksityisteiden avustamisen periaatteet Hailuodon kunnassa   30.4.2022 
 
1.1.2022 alkaen Hailuodon kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa rahallisesti. Avustusta haetaan 
vuosittain huhtikuun loppuun mennessä (30.4.).  
Tiekunnan osakkaat päättävät itsenäisesti tiekunnan kokouksissa miten hoitavat omia yksityisteitä.  
Kunnan myöntämää kunnossapitoavustus ei ole osoitettu mihinkään erityistarkoitukseen, vaan tiekunta 
päättää itse yleisessä kokouksessa, mihin tienhoitoon myönnetty avustus käytetään.  
Kunnan suositus tiekunnille on talviaurauksen hoitaminen ensisijaisena hoitotoimenpiteenä vakituisen 
asutuksen käytössä oleville kiinteistöille.  
Avustuksen myöntämisen ehtona on: 

1. Yksityistielle on perustettu tiekunta. 
2. Tiekunnan yhteystiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon 

tietojärjestelmässä Digiroadissa. 
3. Avustettavalla tiellä on vähintään yksi vakituisessa asuinkäytössä oleva kiinteistö.  
4. Kunta avustaa vain Hailuodon kunnan alueella olevia yksityisteitä tai niiden tien osia.  

Mikäli tiekunnalle on laadittu säännöt, joilla on mahdollistettu ottaa tiekunnan hoidettavaksi erillisellä 
sopimuksella tiekuntaan kuulumattomia teitä tai tienosia (näihin sopimusteihin kuuluvat esimerkiksi 
pihatiet), myös näitä niin sanottuja sopimusteitä tai niiden osia voidaan avustaa mikäli ne palvelevat 
vakituisessa asuinkäytössä olevia kiinteistöjä. 

5. Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä 
sulkea. 

6. Tiekunta on avustuskelpoinen vain siltä osin, kuin tie palvelee vakituista asutusta. 
7. Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti. 

 
Kunta avustaa vuosittain talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä 
yksityistiekuntia.  
Talousarvioon varataan määräraha erikseen perusparantamisavustuksille ja kunnossapitoavustuksille. 
Perusparannushankkeisiin tulee tehdä ennakkohakemus peruskunnostushanketta edeltävän vuoden syyskuun 
loppuun (30.9.) mennessä kunnan talousarvion laadintaa varten. 
 
 

Kunnossapitoavustuksen hakumenettely 
Hailuodon kunta avustaa ehdot täyttäviä yksityisteitä vuosittain myönnettävällä määrärahalla. Avustuksen 
suuruus määräytyy vuosittaisesta talousarvioon myönnetystä yksityisteiden kunnossapitoavustusmäärärahasta 
(Määräraha). 
Kunnossapitoavustuksen jakotapa on seuraava: Määräraha (€) jaettuna kunnan alueen avustuskelpoisten 
yksityisteiden (vakituinen asutus) yhteispituudella (m) on yhtä kuin Avustussumma per metri (€/m)  
Määräraha (€) / Kunnan avustuskelpoisten yksityisteiden pituus (m) = Avustussumma (€/m) 
Kullekkin avustuskelpoisille tiekunnalle myönnettävä kunnossapitoavustus lasketaan seuraavasti: 
Avustussumma per metri (€/m) kertaa tiekunnan avustuskelpoinen tiestön pituus (m) on yhtä kuin tiekunnalle 
myönnetty avustus euroissa.  
Avustussumma (€/m) * tiekunnan tiestön avustuskelpoinen pituus (m) = Avustus tiekunnalle (€) 
 
 



Kunnossapitoavustusta haetaan: 
Kirjallisesti sitä varten laaditulla lomakkeella vuosittain 30.4. mennessä. (Lomake julkaistaan myöhemmin 
kunnan verkkosivuilla) 
Hakemuksen lomakkeeseen on liitettävä seuraavaa: 

1. Viimeisen tiekunnan kokouksen pöytäkirja. 
2. Kartta avustuskelpoisista teistä / tienosista  
3. Säännöt, jos tiekunnalle on laadittu säännöt. 
4. Menoselvitys. 

Myönnetty avustus maksetaan rahana tiekunnan pankkitilille. 
Myöhässä tulleita hakemuksia ei käsitellä. 
 
 

Muut ehdot 
Tiekuntien avustuksien käyttöä valvotaan tarvittaessa tietarkastuksella. Tarkastuksessa todetaan mm: tien 
yleinen kunto ja kunnossapidon taso verrattuna tiekunnan kokouksen päätöksiin. Sovitaan mahdollisista 
toimenpiteistä, annetaan tiekunnalle tarvittaessa ohjeita tienpidon edistämiseksi. 
Mikäli tiekunta ei noudata avustusehtoja, ilmoittaa vääriä tietoja tai ei toiminnassaan noudata yksityistielain 
säädöksiä, voi kunta periä kunnossapitoavustusta takaisin tai vähentää seuraavan vuoden avustusta. 
 
 

Perusparannushankkeet 
Mikäli perusparannushanke saa valtionavustusta, voi kunta avustaa 20 % kustannuksista määrärahojen 
puitteissa. Perusparannushankkeesta on tehtävä ennakkohakemus aloitusvuotta edeltävän syyskuun loppuun 
mennessä kunnan talousarviota varten.  
Mikäli hanke ei saa valtionavustusta, voi kunta avustaa max. 40 % kustannuksista, jos se on alueellisesti 
merkittävä tie ja edistää kaikkien kuntalaisten viihtyvyyttä ja edistää matkailua. Esimerkiksi tien alueella oleva 
ulkoilualue (lintutorni), luontopolku, retkeilyreitti jne.  
Avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan ennalta toimitetun hyväksytyn suunnitelman 
perusteella. 
Valtion avustamissa hankkeissa kunnan avustuksen maksamisen ehtona on valtiolta saatu myönteinen 
maksupäätös toteutuneita kustannuksia vastaan. 
Yksityistieavustuksille budjetoidaan vuotuinen määräraha erikseen kunnossapitoon sekä perusparannuksiin. 
Valtion avustamat hankkeet asetetaan järjestykseen myönteisten valtionapupäätösten mukaisessa 
järjestyksessä, jos hankkeita on useita. 


