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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUONNA 2018 
JA PERUSPARANNUSAVUSTUSTEN HAKEMINEN  

1. KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN HAKEMINEN 
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2018 ovat haettavissa. Kunnossapitoavustus 
haetaan tämän kirjeen liitteenä olevalla Yksityistien kunnossapitoavustus – lomakkeella. Loma-
ke on täytettävä mahdollisimman kattavasti, mutta ehdottomasti on täytettävä vaalean har-
maalla merkityt kohdat.  
 
Kunnossapitoavustuslomakkeen lisäksi on tien, jolle on perustettu tiekunta, toimitettava:  

 kopio tilinpäätöksestä tai pankin tiliote, josta selviävät vuoden 2017 menot ja tulot  

 kopio tilin- tai toiminnantarkastajien lausunnosta tai kopio tiekunnan kokouksen pöy-
täkirjasta, jossa näkyy tilien hyväksyminen  

 
Vastaavasti yksityistien, jolle ei ole perustettu tiekuntaa, on kunnossapitoavustuslomakkeen li-
säksi toimitettava: 

 kopiot kuiteista, jotka ovat aiheutuneet tien kunnossapidosta tai eritelty selvitys teh-
dyistä kunnossapitotöistä ja niiden kustannuksista  

 
Kaikkien avustusta hakevien yksityisteiden on pyydettäessä toimitettava tienhoidosta aiheutu-
neet kuitit ja tositteet Punkalaitumen kunnalle tarkastettavaksi.   
   
Hakemus on jätettävä perjantaihin 27.4.2018 kello 12.00 mennessä ja se toimitetaan joko 
Punkalaitumen kunnantalon neuvontapisteeseen tai postitse osoitteeseen  

 
Punkalaitumen kunta 
Tekninen toimisto/ yksityistiet 
Vesilahdentie 5 
31900 PUNKALAIDUN 
 

Avustushakemus ja siihen vaaditut liitteet on mahdollista toimittaa sähköisesti osoitteeseen 
osmo.hongisto@punkalaidun.fi. Viestin otsikoksi laitettava Yksityistieavustus. Viesti kuitataan 
vastaanotetuksi.  Myös sähköisesti toimitettavissa hakemuksissa on oltava allekirjoitukset. 
 
Puutteellisia, allekirjoittamattomia tai myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.  

 
2. YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN 

Punkalaitumen kunta avustaa tiekuntia perusparannushankkeissa. Tiekunnan omavastuu pe-
rusparannushankkeessa on vähintään 20 % ja kunnanavustus enintään 60 % hyväksytyistä kus-
tannuksista. Avustusta myönnetään aina määrärahojen puitteissa, joten avustusprosentti mää-
ritetään aina tapauskohtaisesti. 
 
Vuodelle 2018 ei ole kuitenkaan varattu määrärahaa perusparannushankkeille. Kunnalla ei ole 
siis mahdollisuutta avustaa tiekuntia perusparannuksissa vuonna 2018.             KÄÄNNÄ  
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Mikäli tiekunta suunnittelee peruskorjaushanketta vuodelle 2019, on tiekunnalla mahdollisuus 
hakea hankkeeseen kunnalta avustusta.  
 
Tiekunnan ollessa valtionavustuskelpoinen on sen haettava perusparannushankkeeseen myös 
Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen myöntämää valtion perusparannusavustusta. Tar-
kempaa tietoa valtionavustuksen hakemisesta ja tiekunnan valtionavustuskelpoisuudesta  löy-
tyy ELY-keskuksen internetsivuilta http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yksityistieavustukset 
 
Tiekunnan hakiessa valtion perusparannusavustusta, on kopio valtionavustushakemuksesta 
liitteineen toimitettava myös Punkalaitumen kunnalle, jotta hankkeelle voidaan varata talous-
arvioon määrärahaa.  
 
Jos tiekunta ei ole valtionavustuskelpoinen eikä siten voi hakea valtionavustusta hankkeeseen, 
haetaan kunnan avustusta vapaamuotoisella hakemuksella, josta on selvittävä vähintään seu-
raavat tiedot: 

 asemapiirustus 

 suunnitelma 

 aikataulu 

 yksilöity kustannusarvio tarvikkeineen ja töineen 

 yhteyshenkilön tiedot  
Kaikki perusparannusavustushakemukset, ne joihin on haettu valtionavustusta sekä ne joihin ei 
ole haettu, on toimitettava 31.8.2018 klo 15.00 mennessä Punkalaitumen kunnalle, ks. yhteys-
tiedot edeltä. 

YKSITYISTIELAIN UUDISTUS 
Yksityistielain uudistaminen ei ole edennyt ennakoidulla tavalla ja nyt näyttää siltä, että uusittu 
laki tulee voimaan vasta vuoden 2020 alussa. Alun perin lain piti tulla voimaan jo vuoden 2018 
alusta. Lain uudistus on sidoksissa maakuntauudistuksen. Osa nykyisistä kunnalle kuuluvista 
yksityistieasioista siirtyy muutoksen myötä maakuntien hoidettaviksi. 
 
Tiekuntien on hyvä seurata lakiuudistuksen etenemistä. On mahdollista, joskaan ei todennä-
köistä, että laki tulee voimaan jo aiemmin kuin vuoden 2020 alusta. Uudistuksesta on luetta-
vissa tarkemmin Liikenne- ja viestintäministeriön internetsivuilta osoitteesta 
https://www.lvm.fi/yksityistielaki 

LISÄTIETOJA 
Lisätietoja yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannusavustuksista antaa Punkalaitumen 
kunnan työpäällikkö Osmo Hongisto, puh. 040 643 3456 tai  
s-posti osmo.hongisto@punkalaidun.fi  

Liitteet 
 Liite: Yksityistien kunnossapitoavustushakemus 
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