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Avustus myönnetään vain sellaisille yksityisteille, joille on virallisesti perustettu tiekunta. Lisäksi
tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset sekä yksityistierekisterissä
että tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. Kunnanvaltuuston päätöksen 9.11.2009 § 92 mukaan
mökkiteitä ei avusteta.
1. Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta. Virallisesti liittämättömiä tienosia ei avusteta,
vaikka ne olisivat tiekunnan hoidettavana.
2. Tiekunta huolehtii sille yksityistielain (560/2018) määrittämistä tehtävistä.
3. Tien virallinen pituus on vähintään 0,5 km.
4. Tieosakkaissa on vähintään kaksi vakituisesti asuttua taloutta kiinteistötietorekisterin
mukaan.
5. Tiekunta antaa kunnalle pyydettäessä lisäselvityksiä talouden- ja tienpidostaan.
6. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään
liikennemerkein tai muulla tavalla. Säännölliseen ulkopuoliseen liikenteeseen
tarvitaan kuitenkin tiekunnan suostumus. Erityisistä syistä muiden kuin tieosakkaiden
liikenne voidaan kunnan suostumuksella kieltää tai sitä rajoittaa (YkTl 85 §).
7. Tiekunnasta on ajantasaiset tiedot yksityistierekisterissä ja yksityistiestä on
yksityistielain (560/2018) 56 §:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja
29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat
ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
Kiinteistöjen sisäänajotietä, tontilla sijaitsevia teitä, tilusteitä ja ainoastaan vapaa-ajan
asutukselle johtavia teitä ei avusteta.
Kunnossapidon avustushakemukset tulee toimittaa 23.4.2021 klo 15 mennessä. Myöhässä
toimitettuja hakemuksia ei oteta käsittelyyn. Myöskään vaillinaisia hakemuksia ei käsitellä.
Mikäli tielle ei ole haettu avustusta vuoden 2020 haussa tai sen tiedot ovat asutuksen tai muiden
avustukseen vaikuttavien seikkojen osalta muuttuneet, on avustushakemukseen liitettävä
yksityistierekisteriote ja kartta, johon merkitään tien vaikutuspiirissä oleva vakituinen asutus.
Mikäli avustusta on haettu vuonna 2020 ja tiedot eivät ole muuttuneet, liitteitä ei tarvitse
toimittaa.
Avustuksen maksamisen ehtona on, että tilitys kunnossapidon menoista edelliseltä
tilikaudelta toimitetaan jaostolle allekirjoituksin ja nimenselvennöksin varustettuna
14.5.2021 klo 15 mennessä.
Tilityskaavakkeen sijaan voi toimittaa tiekunnan hyväksytyn taseen ja tuloslaskelman
asianmukaisin allekirjoituksin. Koronarajoitusten johdosta vuosikokousten järjestäminen saattaa
olla ongelmallista. Tilien tarkastus on kuitenkin suoritettava, joten tilin- tai
toiminnantarkastajien toimesta allekirjoitettu paperi riittää.
Yksityistiet on jaettu eri kunnossapitoluokkiin tien liikenteellisen merkityksen mukaan. Yleiseen
läpiajoon tarkoitettu vakituisen asutuksen tie on ylintä luokkaa. Tie, joka on tarpeellinen
pysyvän asutuksen pääsytienä ja, jonka kautta kuljetaan muille pysyvän asutuksen teille, on
seuraavan tärkeysluokan tie, ja tie jossa on pysyvää asutusta, mutta ei palvele pääsytienä muille
asutusteille on viimeistä avustettavaa luokkaa. Tien eri osilla voi olla eri kunnossapitoluokka.
Avustusta ei myönnetä pelkästään lomaliikennettä palvelevalle tielle tai tienosalle, eikä maa- tai
metsätalouskäytössä olevalle yksityistielle tai tienosalle. Avustukseen vaikuttaa tien
kunnossapitoluokka sekä tien pituus kutakin määriteltyä luokkaa kohden. Myönnetty avustus ei
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kuitenkaan voi olla suurempi kuin tien kunnossapitoon keskimäärin vuodessa käytettävä summa.
Alle 100 € kunnossapidon avustuksia ei makseta.
Kohdassa ”Muu liikenne” voi ilmoittaa, kuinka paljon tiellä on läpikulkuliikennettä, ja arvioida
sen osuus prosentteina kaikesta liikenteestä. Tämän voi merkitä kohtaan lisätietoja.
Talkootyötuntien määrä ja laatu merkitään kohtaan lisätietoja. Talkootyö otetaan avustusta
harkittaessa huomioon tieosakkaiden panostuksena tienhoitoon. Talkootyön hintaa ei kuitenkaan
tule hakemuksessa sisällyttää kustannuksiin.
Perusparannusten avustushakemukset tulee toimittaa 14.5.2021 klo 15 mennessä.
Vaillinaisia tai myöhässä toimitettuja hakemuksia ei käsitellä.
Perusparannusavustusta myönnetään jaoston harkinnan mukaan. Parannustoimenpiteen tulee
olla huomattava ja sen tulee perustua asialliseen suunnitelmaan. Suunnitelman liitteenä on
toimitettava kartta, jossa parannettavat kohteet on esitetty. Pelkkää murskeenajoa ei katsota
tien perusparannukseksi.
Avustusta voidaan myöntää enintään 40 %. Lopullinen avustusprosentti määräytyy hakemusten
määrän ja korjausten kiireellisyyden sekä jaettavissa olevan avustusmäärän mukaan.
Myönnetty perusparantamisen avustus on käytettävä hakemukseen liitettyyn karttaan
esitettyihin toimenpiteisiin sen myöntämisvuonna.
Avustus maksetaan tiekunnalle, kun työ on tehty ja tilitys sekä kuitit tehdystä työstä on esitetty
jaostolle, kuitenkin viimeistään 31.10.2021. Lopullinen avustus lasketaan tiekuntien esittämistä
toteutuneista kustannuksista päätöksen mukaisen prosenttiosuuden mukaan, kuitenkin enintään
tiekunnalle myönnetty summa. Mikäli korjauskohteet muuttuvat avustuksen myöntämisen
jälkeen, tulee muutoksista ilmoittaa jaostolle.
Valtionavustuskelpoisten yksityisteiden tulee hakea myös valtionavustusta kyseiselle
korjaukselle. Kunnan avustus valtion myöntäessä avustusta perusparantamiseen, lasketaan
tiekunnalle maksettavaksi jäävästä osuudesta.
Jos kustannusarviosta avustusprosentin mukaan laskettu avustuksen määrä jää alle 500 €, ei
avustusta myönnetä. Jos avustus on myönnetty, mutta toteutuneista kustannuksista
avustusprosentin mukaan laskettu avustuksen määrä jää alle 500 €, ei avustusta makseta.
Jaosto voi tarkastaa tiet, joille avustusta on myönnetty.
Hakemukset tulee toimittaa rakennus- ja ympäristöjaostolle annettuihin määräaikoihin
mennessä joko sähköisesti palkane@palkane.fi tai postitse osoitteella Pälkäneen kunta,
rakennus- ja ympäristöjaosto, Keskustie 1, 36600 PÄLKÄNE.

