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Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustusten hakeminen 

vuonna 2021 

1. Kunnossapitoavustuksen hakeminen 

Kunnan yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa. Avustus haetaan tämän kir-

jeen liitteenä olevalla lomakkeella. Avustuslomakkeen lisäksi on toimitettava:  

− kopio tilinpäätöksestä tai pankin tiliote, josta selviää tiehoitokunnan vuoden 2020 menot 

ja tulot  

− kopio tilin- tai toiminnantarkastajien lausunnosta tai kopio tiekunnan kokouksen pöytä-

kirjasta, josta näkyy tilien hyväksyminen. Pandemian vuoksi hyväksytään myös tiehoito-

kunnan puheenjohtajan ja/tai tieisännöitsijän allekirjoittama tilinpäätös tai muu luotettava 

selvitys tiehoitokunnan varojen käytöstä vuodelta 2020. 

− Kaikkien avustusta hakevien yksityisteiden on pyydettäessä toimitettava tienhoidosta ai-

heutuneet kuitit ja tositteet Punkalaitumen kunnalle tarkastettavaksi.   

− tiedot vakituisessa käytössä olevien kiinteistöjen lukumäärästä avustettavalla tiellä 

 

Tiehoitokunnan toiminnan tulee olla yksityistielain (560/2018) säädösten mukaista. 

 

Hakemus on jätettävä perjantaihin 30.4.2021 kello 15.00 mennessä ja se toimitetaan joko 

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

teeseen Punkalaitumen kunta, tekninen toimi, Vesilahdentie 5, 31900 PUNKALAIDUN. 

Myös sähköisesti toimitettavissa hakemuksissa on oltava allekirjoitukset. Puutteellisia, al-

lekirjoittamattomia tai myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

2. Peruskorjausavustuksen hakeminen 

Kunnalla on mahdollista avustaa tiekuntia teiden peruskorjaushankkeissa määrärahojen puit-

teissa. Koska määrärahat päätetään talousarviossa, tulee mahdolliset peruskorjausavus-

tushakemukset olla kunnan teknisessä toimessa elokuun loppuun mennessä perus-

korjausta edeltävänä vuonna. Vapaamuotoiset avustushakemukset toimitetaan em. osoit-

teeseen ja liitteenä toimitetaan: 

− asemapiirustus 
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− suunnitelma ja toteuttamisen aikataulu 

− yksilöity kustannusarvio tarvikkeineen ja töineen 

− yhteyshenkilön tiedot  

 

Peruskorjausavustusten osuus määritetään seuraavasti:  

Hankkeelle, joka on saanut valtion avustusta, voidaan myöntää peruskorjausavustus siten, 

että tiekunnan omavastuu on 20 %:a. Esimerkiksi, jos hankkeelle myönnetään valtion avus-

tusta 50 %:a ja tiekunnan omavastuu on 20 %:a, on kunnan avustuksen määrä 30 %:a koko 

hankkeen kustannuksista. Mikäli peruskorjaukseen ei ole saatu valtion avustusta, voidaan 

hankkeelle myöntää kunnan peruskorjausavustusta enintään 60 %:a toteutuneista kustan-

nuksista. Avustus myönnetään aina määrärahojen puitteissa, joten avustusprosentti määri-

tetään aina tapauskohtaisesti. 

Lisätietoja 

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

laidun.fi tai tekninen johtaja Satu Alajärvi p. 040 645 2141, satu.alajarvi@punkalaidun.fi   

Liitteet: yksityistien kunnossapitoavustushakemus, Teknisen lautakunnan päätös  

yksityisteiden avustusperiaatteiden päivittämisestä 09.03.2021(12 §) 

 

Punkalaitumella 31.3.2021 Tekninen lautakunta 

 


