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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 kaupungin kirjaamoon, PL 71, 08101 Lohja 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: 
- Avustusta voivat saada yksityiset tiet, jotka ovat avustuspäätöstä edeltävänä vuonna 
olleet järjestäytyneitä ja joille on ollut valittuna hoitokunta tai toimitsijamies 
- 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. 
- Tiekunnan edellisen vuoden tilinpäätös on toimitettu hakemuksen liitteenä. 



 
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. 
 
RAHALLISEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN SUURUUS 
 
Kunnossapitoavustus suuruus määräytyy seuraavasti: 
- käytettävissä oleva määräraha jaetaan avustusehdot täyttävien tiekuntien tilinpäätösten 
mukaisten menojen suhteessa 
- menoissa ei huomioida poikkeavia hallinnon kustannuksia, eikä merkittäviä, muilla 
avustuksilla tuettuja, perusparannushankkeita 
 
- Kunnan rajan ylittäville tiekunnille avustus maksetaan Lohjan kaupungin alueella olevan 
talvikunnossapidettävän tienosan pituuden osalta. 
- Maksettavan minimiavustuksen määrä on 100 €. Tätä määrää pienempiä avustuksia ei 
makseta. 
 
PERUSPARANNUS AVUSTUS 
 
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 
perustuvana. 
 
Päätöksenteossa käytetään seuraavia yleisiä perusteita: 
- Tien tulee olla vähintään 500 metriä pitkä ja talvikunnossapidettävä. 
- Hankkeiden tulee olla perusparannustoimenpiteitä 
 
Koska avustuspäätös koskee vain kulloistakin talousarviovuotta, tulee hanke saattaa 
päätökseen siten, että hankkeen maksatusta on haettu joulukuun ensimmäiseen päivään 
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 ensimmäiseen päivään 
mennessä ja kunkin vuoden avustus tulee hakea erikseen. 
 
HÖYLÄYS/LANAUS TYÖPALVELUAVUSTUS 
 



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. Höyläys/lanausavustuksen omavastuuosuus on 50 €/kerta. 
 
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.�


