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YLEISTÄ 
 
Yksityisteille myönnettävistä avustuksista päättää palvelutuotantolautakunta. Avustuksia 
myönnetään teiden kunnossapitoon ja perusparantamiseen talousarviossa olevan 
määrärahan puitteissa. Avustusten maksaminen perustuu yksityisteistä annetun lain 95 
§:ään "Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnettävistä 
avustuksista, avustusten ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yksityisen tien 
tekemiseen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi".  
Kaupungin avustus yksityisteille muodostuu seuraavista avustusmuodoista: 
 
Kunnossapitoavustus: 
- rahallinen avustus kunnossapitokustannuksiin 
- höyläys/lanaus työpalveluna kerran vuodessa (omavastuuosuudellinen) 
 
Perusparannusavustus: 
- rahallinen avustus tehdyn työn perusteella avustusprosentin mukaan 
 
AVUSTUSTEN HAKEMINEN 
 
Avustuksia haetaan Lohjan kaupungilta sähköisen avustusjärjestelmän kautta tai 
kirjallisella hakulomakkeella.  
 
Avustusten hakemisesta kuulutetaan vuosittain virallisella ilmoitustaululla. Sähköisen 
avustusjärjestelmän avaamisesta toimitetaan tieto ja ohjeistus vuosittain tiedossa 
oleville tiekunnille sähköpostilla tai kirjeitse, jos sähköpostiosoite ei ole tiedossa. 
Avustuksista voidaan myös kuuluttaa paikallislehdissä julkaistavalla ilmoituksella. 
 
Avustushakemus liitteineen tulee toimittaa joko avustusjärjestelmän kautta sähköisessä 
muodossa tai kirjallisesti Lohjan kaupunkiin osoitettuna seuraavasti: 
 
- höyläysavustus vuosittain maaliskuun loppuun mennessä 
- kunnossapitoavustus vuosittain viimeistään toukokuun ensimmäisenä arkipäivänä 
- perusparannusavustus vuosittain viimeistään toukokuun ensimmäisenä 
arkipäivänä 
 
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SAANNIN EHDOT 
 
Kunnossapitoavustuksen saamiseksi tulee tiekunnan vuosittain täyttää seuraavat ehdot 
(avustuksen hylkäysperusteet): 
 
- Avustusta voivat saada yksityiset tiet, jotka ovat avustuspäätöstä edeltävänä vuonna 
olleet järjestäytyneitä ja joille on ollut valittuna hoitokunta tai toimitsijamies ja tälle 
varamies. 



- Tiekunnan tulee täyttää tai päivittää sähköisessä avustusjärjestelmässä tai kirjallisessa 
hakemuslomakkeessa vaaditut tiedot ja mahdolliset muuttuneet tiedot ja toimittaa liitteet 
annettuun määräaikaan mennessä 
- Hakemuksessa tiekunnan tulee antaa eriteltynä tieto tien talvikunnossapitomenoista, 
tien kesäkunnossapitomenoista, muista avustuksen yhteydessä huomioitavista 
menoista, joita ovat talkootyön kustannukset, muut mahdolliset tien 
kunnossapitokustannukset ja tieyksikköinnin muutoksesta johtuvat kustannukset. 
Hakemuksessa tiekunnan tulee ilmoittaa erikseen "muut menot"-kohdassa 
perusparannuksen kustannukset, tiekunnan hallinnolliset kustannukset ja muut 
mahdolliset tiekunnan menot. Hakemuksessa ilmoitettujen menojen tulee vasta 
tilinpäätöstä. 
-Hakemuksessa tiekunnan tulee antaa eriteltynä tieto kerätyistä yksikkömaksuista ja 
erikseen tieto tiekunnan muista tuloista.  
- Tiekunnan tilikauden tulee yksityistielain mukaan olla yksi vuosi (12 kk). Jos tiekunnan 
tilikausi on yksi vuosi, mutta ei kalenterivuosi, avustushakemuksen perusteena 
käytetään edellisenä vuotena vahvistettua tilinpäätöstä. Suosituksena esitetään, että 
tiekunnat siirtyisivät kalenterivuoden käsittävään tilikauteen. 
-Hakemuksen yhteydessä tulee olla toimitettuna tienhoitokunnan hakemusvuoden 
vuosikokouksen pöytäkirjajäljennös, mikäli tiekunta pitää vuosikokouksensa vuosittain. 
- Avustushakemuksen käsittelemiseksi tulee olla toimitettuna tiekunnan viimeisin 
tieyksikkölaskelma, jos siihen on tehty merkittäviä muutoksia. Muutoin riittää kaupungille 
aiemmin toimitettu yksiköintilaskelma. Tieyksiköinnin tarkistamisessa on huomioitava 
yksityistielain 29 §, jonka mukaan jos tieyksikköjen jako on ollut voimassa vähintään 
viisi vuotta, on tieosakkaalla oikeus vaatia jaon toimittamista kokonaan uudelleen. 
Tieyksikkölaskelman tulee olla maanmittauslaitoksen suosituksen (v. 2010) "Käsikirja 
yksityisteiden tienpidon osittelusta" mukainen. Maanmittauslaitoksen suositus on 
päivitetty v. 2015. 
- Tiekunnan tulee olla perinyt kohtuullista tieyksikkömaksua. Kohtuullisena 
tieyksikkömaksuna voidaan minimissään pitää 50% tiekunnan kaikista menoista. 
- Avustusta saavan tien tulee olla talvikunnossapidettävä. 
- Avustusta saavan tien talvikunnossapidettävän pituuden tulee olla vähintään 500 
metriä. 
- Tiekunnan tienpidon tulee tapahtua voimassaolevien lakien ja asetusten säännösten 
mukaisesti. 
- Mahdollisesti valtiolta saatava kunnossapitoavustus ei pienennä kunnalta saatavaa 
kunnossapitoavustusta. 
 
Puutteelliset tiedot voivat johtaa avustuksen hylkäämiseen kokonaan tai avustuksen 
alentamiseen. 
 
RAHALLISEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SUURUUS 
 
Kunnossapitoavustuksen suuruutta määrättäessä huomioidaan seuraavat seikat: 
 
- Kunnossapitoavustus on enintään 60 % tiekunnan edellisen vuoden tilinpäätöksestä 
ilmenevästä tien kunnossapidon sekä tieyksiköinnin muutoksen aiheuttamista 
kustannuksista. Kustannuksiin ei sisällytetä tien perusparannuksen menoja eikä 
tiekunnan hallinnollisia tai muita kuin tien kunnossapitoon liittyviä menoja.



- Tiekunnan osakkaiden suorittama talkootyö (vastikkeetta tehty työ) lasketaan mukaan 
kunnossapitokustannuksiin, jos talkootyön määrä ja laatu käy ilmi tiekunnan 
vuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta henkilötyö 10 €/h, traktori- tai 
muu vastaava konetyö 50 €/h (sisältää henkilötyö 10 €/h + konekustannus 40 €/h). 
- Luontaissuorituksena tehty työ lasketaan mukaan kunnossapitokustannuksiin, jos sen 
määrä, laatu ja arvo käyvät ilmi tiekunnan pöytäkirjoista sekä tilinpäätöksestä. 
Luontaissuorituksena toimitettavaa soraa ja hiekkaa ei voida huomioida, koska 
tieosakkaan omasta kuopasta ottamaa soraa ja hiekkaa ei saa käyttää kuin omiin 
tarpeisiin ns. (kotitarveotto). Muut luontaissuorituksena tai talkootyönä toimitettavat 
tarvikkeet voidaan hyväksyä, esim. itse tehdyt heijastimilla varustetut havupuiset 
aurauskepit, jos sen määrä ja laatu käy ilmi tiekunnan pöytäkirjoista sekä 
tilinpäätöksestä. 
- Kunnan rajan ylittäville tiekunnille avustus maksetaan Lohjan kaupungin alueella 
olevan talvikunnossapidettävän tienosan pituuden osalta. 
- Maksettavan minimiavustuksen määrä on 200 €. Tätä määrää pienempiä avustuksia ei 
makseta. 
 
Kunnossapitoavustus suuruus määräytyy seuraavasti: 
- käytettävissä oleva määräraha jaetaan avustusehdot täyttävien tiekuntien 
kilometrien summalla kilometrikohtaiseksi yksikköhinnaksi 
- yksikköhinta kerrotaan avustusehdot täyttävän tiekunnan hoidossa olevalla 
tienpituudella 
- avustus voi olla enintään 60% tien kunnossapitokustannuksiksi luettavista 
menoista 
 
Mahdollinen kaupungin toiminnan aiheuttama ajo yksityistiellä huomioidaan tiekunnan 
vahvistamassa yksiköintilaskelmassa. Näitä kaupungin toiminnan aiheuttamia ajoja voi 
olla kaupungin oman kiinteistön käyttöön liittyvät ajot (esim. koulu ja sen toimintaan 
liittyvä huolto- ja kuljetusajo). Koulukuljetusten ja kirjastoauton reititystä ei tehdä 
yksityisteitä kulkevana, ellei koulukuljetuksissa kyseessä ole yksityistien varrella asuvan 
oppilaan kuljettamisesta.  
 
PERUSPARANNUS AVUSTUS 
 
Hakemuksessa tulee täyttää sähköisessä avustusjärjestelmässä ja kirjallisessa 
hakemuksessa pyydetyt tiedot. Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa kartta, johon 
toimenpidealue on merkitty.  
 
Lohjan kaupunki voi suorittaa perusparannuskohteiden esi- ja jälkitarkastukset. 
 
Avustusperusteet sekä ehdot: 
 
Avustuksen määrän perusteena käytetään tiekunnan arvioimia hankkeen 
kokonaiskustannuksia. 
 



Avustus myönnetään % -osuutena hyväksyttävistä perusparannuskuluista siten, että 
avustuksen enimmäismäärä on sidottu. Avustus maksetaan toteutuneisiin kustannuksiin 
perusturvana. 
 
Päätöksenteossa käytetään seuraavia yleisiä perusteita: 
- Tiekunnalle ei myönnetä perusparannusavustusta perättäisinä vuosina, ellei kyse ole 
monivuotisesta suunnitelmallisesta perusparantamisesta 
- Tien tulee olla vähintään 500 metriä pitkä ja talvikunnossapidettävä. 
- Avustushakemusta arvioidessa tarkastellaan tien perusparannustarvetta, kuntoa sekä 
maastollisia olosuhteita ja liikenneturvallisuusnäkökohtia 
- Asfaltointia eikä pintasorastusta (esim. 0-16 mm) avusteta. 
- Tien kantavuuden parantamista tulee tehdä yleisesti käytössä olevilla menetelmillä. 
(Tiehallinnon ohjeet tien kantavuuden parantamisesta yms. => Esim. Tien kantavuutta 
ei paranneta 0-50 mm paksulla kerroksella 0-16 mm murskeella) 
 
Koska avustuspäätös koskee vain kulloistakin talousarviovuotta, tulee hanke saattaa 
päätökseen lokakuun ensimmäiseen arkipäivään mennessä ja tositteet toimittaa 
joulukuun ensimmäiseen arkipäivään mennessä. Mikäli hanke peruuntuu tai siirtyy, 
tästä tulee ilmoittaa avustuksen myöntäjälle elokuun ensimmäiseen arkipäivään 
mennessä, jotta varat voidaan tarvittaessa käyttää muihin avustuskelpoisiin hankkeisiin. 
Mikäli kyse on useammalle vuodelle ajoittuvasta hankkeesta, tulee talousarviovuosittain 
toimittaa selvitys toteutuneista kustannuksista joulukuun puoleen väliin mennessä ja 
kunkin vuoden avustus tulee hakea erikseen. 
 
HÖYLÄYS/LANAUS TYÖPALVELUAVUSTUS 
 
Höyläys/lanauspalvelun omavastuuosuus on 50 €/kerta. 
Lohjan kaupunki suorittaa höylättäviksi sopivien kaupungin alueella sijaitsevien 
yksityisteiden höyläyksen omavastuullisena avustuksena. Tiekunnat ovat oikeutettuja 
hakemaan höyläysavustusta joko keväälle tai syksylle tai kolmantena vaihtoehtoa sekä 
keväälle että syksylle. 
 
Yksityisteiden höyläys suoritetaan kaupungin tiemestarin laatiman aikataulun 
mukaisesti. Tiemestarilla on oikeus harkita, onko höylättäväksi anottu tie höylättäväksi 
sopiva (tien rakenteeseen ja muotoon liittyvät seikat). 
 
AVUSTUSTEN KOHDENTUMISEN VALVONTA 
 
Lohjan kaupunki voi seurata tien kunnossapitoavustuksen kohdentumista tarkastuksin. 
Tarkastuksen kohteeksi valitulle tiekunnalle ilmoitetaan tarkastuksesta hyvissä ajoin. 
Tiekunnalla on oikeus asettaa edustajansa seuraamaan tarkastusta. 
 
Tiekuntiin kohdistuvan valvonnan ensisijainen tarkoitus on avustuksen kohdentumisen 
varmistaminen sekä hyvään tienpitoon sekä lakien ja muiden säännösten 
noudattamiseen ohjaaminen. 
 
Mikäli tiepidossa on havaittavissa tarkastuksen yhteydessä puutteita taikka epäkohtia, 
voi avustuksista päättävä toimielin voi huomioida epäkohtien vaikutuksen vähentävänä 
seuraavan vuoden avustuksen yhteydessä.  
 
 


