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Yksityisteiden kunnossapito - ja korjausavustusten hakeminen vuonna 

2020 

Yksityistielaki uudistui ja astui voimaan 1.1.2019. Uuden yksityistielain 84 §:n mukaisesti 

kunnan avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoita-

mista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksi-

tyistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset kuten yk-

sityistielain 50 §:ssä edellytetään. 

Lisätietoa yksityistierekisteristä: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteis-

tot/asiantuntevalle-kayttajalle/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta 

Lisätietoa tie- ja katuverkon tietojärjestelmästä: https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksi-

tyistietietojen-lisaaminen-digiroadiin 

1. Kunnossapitoavustuksen hakeminen 

Kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2020 ovat haettavissa. Kunnos-

sapitoavustus haetaan tämän kirjeen liitteenä olevalla lomakkeella. Lomake on täytet-

tävä huolellisesti. Kunnossapitoavustuslomakkeen lisäksi on toimitettava:  

 kopio tilinpäätöksestä tai pankin tiliote, josta selviää vuoden 2019 menot ja tulot  

 kopio tilin- tai toiminnantarkastajien lausunnosta tai kopio tiekunnan kokouksen 

pöytäkirjasta, josta näkyy tilien hyväksyminen  

Kaikkien avustusta hakevien yksityisteiden on pyydettäessä toimitettava tienhoidosta ai-

heutuneet kuitit ja tositteet Punkalaitumen kunnalle tarkastettavaksi.   

Hakemus on jätettävä tiistaihin 14.4.2020 kello 15.00 mennessä ja se toimitetaan joko 

sähköpostilla: kunta@punkalaidun.fi (viestiin otsikoksi ”Yksityistieavustus”) tai postitse 

osoitteeseen Punkalaitumen kunta, tekninen toimi, Vesilahdentie 5, 31900 PUNKALAI-

DUN 

Myös sähköisesti toimitettavissa hakemuksissa on oltava allekirjoitukset. Puut-

teellisia, allekirjoittamattomia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.  
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2. Perusparannusavustusten hakeminen 

Kunta ei ole talousarviossaan vuodelle 2020 varannut määrärahaa yksityisteiden peruspa-

rannusavustuksiin eli kunnalla ei ole mahdollisuutta avustaa tiekuntia perusparannushank-

keissa vuonna 2020. Mikäli tiekunta suunnittelee peruskorjaushanketta vuodelle 2021, on 

tiekunnalla mahdollisuus hakea hankkeeseen kunnalta avustusta. Avustuksen määrä on 

enintään 60 %:a ja tiekunnan omavastuu tulee olla vähintään 20 %: a. Avustus myönnetään 

aina määrärahojen puitteissa, joten avustusprosentti määritetään aina tapauskohtaisesti. 

Tiekunnan ollessa valtionavustuskelpoinen on sen haettava perusparannushankkeeseen 

myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) myöntämää valtion pe-

rusparannusavustusta. Tarkempaa tietoa valtionavustuksen hakemisesta ja tiekunnan valti-

onavustuskelpoisuudesta  löytyy ELY-keskuksen internetsivuilta: http://www.ely-kes-

kus.fi/web/ely/yksityistieavustukset.  Tiekunnan hakiessa valtion perusparannusavustusta, 

on kopio valtionavustushakemuksesta liitteineen toimitettava myös kunnalle, jotta hankkeelle 

voidaan varata talousarvioon määrärahaa. Jos tiekunta ei ole valtionavustuskelpoinen eikä 

siten voi hakea valtionavustusta hankkeeseen, haetaan kunnan avustusta vapaamuotoisella 

hakemuksella, josta on selvittävä vähintään seuraavat tiedot: 

 asemapiirustus 

 suunnitelma ja toteuttamisen aikataulu 

 yksilöity kustannusarvio tarvikkeineen ja töineen 

 yhteyshenkilön tiedot  

Kaikki perusparannusavustushakemukset, eli ne joihin on haettu valtionavustusta ja ne joihin 

ei ole haettu, on toimitettava 28.8.2020 klo 15.00 mennessä Punkalaitumen kunnalle, ks. 

yhteystiedot edellä. 

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa palvelusihteeri Liisa Karjalainen p. 040 138 2321, liisa.karjalainen@punka-

laidun.fi tai tekninen johtaja Satu Alajärvi satu.alajarvi@punkalaidun.fi   

Liite: Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 
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