
 

YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS- JA KUNNOSSPITOAVUSTUKSIEN 

MYÖNTÄMISPERUSTEET TYRNÄVÄN KUNNASSA 

Tyrnävän kunnan yksityisteiden avustusjärjestelmä 1.1.2021 alkaen 

Tyrnävän kunta avustaa vuosittain talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa 

hakemuksensa ajallaan jättäneitä yksityistiekuntia. Hakemukset tehtävä vuosittain 30.4. 

mennessä kuluvan vuoden avustuksiin. 

Tiekunnille maksetaan avustusta yksityisteiden siltojen uusimiseen, siltojen 
kunnostamiseen, yksityisteiden perusparannuksiin ja yksityisteiden vuosittaiseen 
kunnossapitoon. 

 
Avustuksen myöntämiseen vaikuttavat seikat: 

- Toimiva tiekunta, pöytäkirja tiekunnankokouksesta (josta ilmenee tilien tarkastus ja 

vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille), selvitys taloudenpidosta (esim. 

edellisen vuoden kirjanpito) ja hoitosuunnitelma/talousarvio kuluvalle vuodelle. 

Yksityistielaki edellyttää tiekunnan toimittavan ajantasaiset tiedot 

maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmään 

(Digiroad). Mikäli tiekuntaa ei ole tai se ei ole toiminut, avustusta ei voida myöntää. 

 
- Tiekunta on avustuskelpoinen, mikäli tiekunnalle kuuluvia pysyvälle asutukselle 

johtavia tien osia on vähintään 1 km ja näitä tienosia käyttää 3 pysyvästi asuttua 

taloutta. Tien minimipituus tulee olla 1 km mitattuna viimeiseen vakituisesti asuttuun 

taloon saakka. 

 

- Avustuksen suuruus vuosittaiseen kunnossapitoon on enintään n.1000 €/km mutta 
avustuksen suuruus määräytyy käytettävissä olevien varojen ja saapuvien 
avustushakemusten määrän perusteella. 

 
- Yksityisteille, joilla on osittelun ulkopuolista ja kuntalaisten kannalta merkittävää 

läpikulku liikennettä esim. Hirsikorventie, Niitynmaantie, avustus voi olla 30% 
korotettu. 

 

- Tiekunnan tulee sallia ulkopuolinen tien käyttö 5 vuotta perusparannusavustuksen 
maksamisesta sekä vuonna, jolloin tiekunta on saanut kunnalta 
kunnossapitoavustusta. 

 

- Siltojen uusimisen, kunnostamiseen ja teiden perusparannuksiin ehtona on valtiolta 
saatu avustus (Ely tai Kemera) 

 
- Avustuksen suuruus siltojen kunnostamis- ja uusimishankkeissa sekä teiden 

perusparannushankkeissa on enintään 20 % toteutuneista kustannuksista, 
enintään hyväksytyn kustannusarvion mukaan. Valtiorahoitteisissa hankkeissa 
avustetaan vain kunnossapitoavustuskelpoisia tienosia. 

 
- Kunnan tuki maksetaan perusparannuksissa 1-3 erässä toteutuneita kustannuksia 

vastaan (laskut liitteeksi). 



- Yksityistieavustuksille budjetoidaan vuotuinen määräraha kunnossapitoon sekä 

perusparannuksiin. 

 
- Mahdolliset muutokset avustusehdoissa tehdään Tyrnävän kunnan 

ympäristölautakunnassa ja saatetaan valtuustolle tiedoksi. 

 

- Valtiorahoitteiset hankkeet asetetaan järjestykseen myönteisten 
valtionapupäätösten mukaisessa järjestyksessä. 

 
- Tulevista perusparannus ja siltaremontti aikeista on järkevää tiedottaa Tyrnävän 

kuntaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, määrärahan budjetoinnin tueksi. 
 

 
Lisätietoja antaa Kyösti Isopahkala, puh. 050 3545519 tai sähköpostilla. 
 
Avustushakemukset liitteineen toimitetaan sähköpostilla 
kyosti.isopahkala@tyrnava.fi  tai paperisena osoitteella 
 
Tyrnävän kunta 
ympäristöosasto 
Kyösti Isopahkala 
Kunnankuja 4 
91800 Tyrnävä 
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