
YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUSAVUSTUKSET 

 
 
 
Avustuskelpoisuuden ehdot 
 

 Avustettavan yksityistien pituus vähintään 250 m pysyvään asumukseen (vakituisesti 
asutulla taloudella tarkoitetaan rakennusta, joka on asukkaan kotipaikka avustusten 
hakuaikana) 

 Tie on autolla ajokelpoinen  

 Tielle on perustettu tiekunta  
 

 
Tie ei ole avustuskelpoinen, jos 
 

 Se on pelkästään maa- ja metsätalouskäytössä (viljelystie, metsätie) 

 Se johtaa pelkästään vapaa-ajan asuntoihin (mökkitie) 

 Liikennettä tiellä rajoitetaan liikennemerkeillä tai esteillä. Väliaikaisia paino rajoituksia ei 
oteta huomioon. 

 
 
Avustuskelpoisuuden muut ehdot 
 

 Kunta avustaa aina vain viimeiseen vakinaisesti asuttuun talouteen saakka. Läpikulkuteistä 
avustetaan koko tien läpikulun osan pituus. Avustettava pituus lasketaan täysinä 50 
metreinä. Läpikulkutieksi katsotaan tiekunnan tie, josta on molemmissa päissä yhteys 
valtion tiehen, kunnan tiehen, toisen tiekunnan tiehen tai kiinteistörekisteriin merkittyyn 
rasitetiehen. Pelkästään maa- tai metsätalouskäytössä olevaa tietä ei hyväksytä läpikulun 
perusteeksi. 

 
 
Avustettavat hankkeet 
 

Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa: 
 

 Huonokuntoiset sillat ja tierummut 

 Tulva- ja routavauriot 

 Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, 
liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen 

 Tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen 
 
Työt tulee suorittaa hyvää rakennustapaa noudattaen 

 
 
Avustusta ei myönnetä 
 

 Liikennemerkkien, koneiden ja laitteiden hankintaan, korjaamiseen tai kunnossapitoon. 

 Tavanomaiseen tienkunnossapitoon 
 
 
 
 
 
 



 
 

Avustuksen suuruus 
 

 Yksityisteiden silta- ja perusparannustöiden avustusprosentti on 50 

 Perusparannusavustus päätetään hakijan esittämän kustannusarvion ja -suunnitelman 
perusteella. Jos kustannusarvio ylittyy, avustussumma ei kasva yli päätetyn 
avustussumman. Kustannusarvion alittuessa avustus pienenee vastaamaan 50 %:ia 
kustannuksista. 

 Tiekuntien tulee ensisijaisesti hakea valtion avustusta perusparannushankkeisiin. Jos 
tiekunnalla on ollut mahdollisuus valtion avustukseen perusparannushankkeessa ja 
tiekunta ei ole hakenut sitä niin kunta ei myönnä kuin 25%:n osalta avustusta 
perusparannushankkeeseen 

 Jos yksityinen tie on saanut perusparannushankkeeseen valtion avustusta vähintään 75 % 
kustannuksista, kunta ei avusta kyseistä perusparannus-hanketta. Muissa hankkeissa 
kunta voi antaa avustusta enintään 50 % kustannuksista kuitenkin siten, että julkinen tuki 
on enintään yhteensä 75 %. 

 Perusparannusavustuksen enimmäismäärä 20 000€ / tiekilometri alv.24% 
 

 
Avustuksen hakeminen 
 

Avustushakemuksen käsittelee tekninen lautakunta. Hakemus tulee lähettää/toimittaa 
osoitteeseen.  
 
Karvian kunta/tekninen lautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 Karvia 
 
Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee ilmetä: 

 

 Selvitys perusparannushankkeesta ja sen tarpeellisuudesta 

 Selvitys perusparannushankkeen toteuttamistavasta (pienimuotoinen työselitys) 

 Suunnitelmakartta, johon on merkitty parantamiskohteiden sijainti ja tien vaikutuspiirissä 
olevat pysyvät taloudet 

 Suoritepohjainen kustannusarvio arvonlisäveroineen 

 Arvio kustannusarvioon sisältyvistä, tiekunnan omana työnä tehtävistä töistä ja niiden 
määrästä 

 Alustava aikataulu hankkeen toteuttamisesta 

 Kopio tiekunnan kokouspöytäkirjasta (jossa avustuksen hakemisesta on päätetty) 

 Tarvittavat lausunnot ja luvat 
 

Avustusta tulee hakea edellisvuoden syyskuun loppuun mennessä ennen hankkeen 
toteuttamista (eli vuonna 2018 suoritettavien perusparannushankkeiden avustushakemus tulee 
toimittaa viimeistään syyskuussa 2017 mennessä.  
 
Samana vuonna haettavia ja toteutettavia perusparannusavustuksia voidaan käsitellä, jos 
asian kiireellisyys vaati sitä (esim. poikkeuksellisten olosuhteiden, kuten tulvien tielle 
aiheuttamien vaurioiden korjaaminen) 

  
 
 
 
 



Avustuspäätös 
 

 Kunnan tekemässä myönteisessä avustuspäätöksessä ilmoitetaan hankkeen hyväksytty 
kokonaiskustannusarvio, avustusprosentin suuruus, avustuksen enimmäismäärä, 
avustuksen maksuerien määrä sekä päätöksen voimassaoloaika (päätöksenteko 
päivämäärä - hankkeen vaadittu valmistumispäivämäärä). 

 

 Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten tulee syntyä päätöksen voimassaoloaikana. 
 
 
Työn aloitus 
 

 Tiekunta saa aloittaa työt sen jälkeen, kun kunta on tehnyt myönteisen päätöksen ja 
tiekunta on ilmoittanut vastaanottavansa avustuksen vastaan.  

 
 
Työn valmistuminen 
 

 Avustuksen saajan on huolehdittava, että hanke valmistuu ja kustannukset syntyvät 
päätöksen voimassaoloaikana. Hankkeen on valmistuttava ja viimeisen erän 
maksatushakemus tulee olla toimitettuna kuntaan päätöksen voimassaoloaikana. 

 Työn valmistumisesta ilmoitetaan kuntaan kirjallisesti. Hankkeen valmistuminen todetaan 
kunnan edustajan tekemällä lopputarkastuksella. 

 Mikäli hanke ei näytä valmistuvan ajoissa, tiekunnan tulee hyvissä ajoin kirjallisesti hakea 
jatkoaikaa hankkeen toteuttamiseen. 

 
 
Hankkeen toteuttaminen: 
 

 Kunta suosittelee tiekuntaa kilpailuttamaan teettämänsä urakat ja muut hankinnat 
mahdollisten kustannussäästöjen vuoksi. 

 
 
Tiekunnan oma työ 
 

Tiekunnan osakkaiden vastikkeetta hankkeen hyväksi tehtävästä työstä täytyy tehdä arvio 
osana hankkeen kustannusarviota. Avustusta voidaan maksaa enintään tehdyn työn arvion 
mukaiseen päätöksessä hyväksyttyyn määrään saakka. 
 
Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdyn työn arvo määritellään seuraavasti: 

 

 henkilötyö 10 €/h alv.0% 

 traktori- tai muu vastaava konetyö 30 €/h alv.0% (sis. henkilötyötunti 10 €/h ja  
konekustannus 20 €/h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avustuksen maksaminen 
 

 Avustuspäätöksessä on päätetty kuinka monessa erässä avustus voidaan enintään 
maksaa. 

 

 Maksatushakemukseen liitetään 
 

 luettelo, jolla selvitetään tositteittain tehdyt työt ja muut kustannukset 

 selvitys vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdystä työstä 

 kopiot tiekunnalle osoitetuista laskuista sekä tiliotteet /maksutositteet, joista käy ilmi, 
että laskut on maksettu tiekunnan tililtä 

 

 Ennen avustuksen maksamista kunta suorittaa katselmuksen, jonka yhteydessä 
kustannukset tarkistetaan. 

 

 Avustusta maksetaan hyväksyttävien ja toteutuneiden kustannusten perusteella 
avustuspäätöksessä esitetyn avustusprosentin mukaisesti, maksimissaan päätöksessä 
esitettyyn avustuksen enimmäismäärään saakka. 

 

 Avustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytään hankkeen suunnittelusta, 
parantamistöiden toteutuksesta ja töiden valvonnasta aiheutuneet kohtuulliset 
kustannukset.  

 

 Toteutuneella kustannuksella tarkoitetaan tiekunnalle osoitettua ja tiekunnan tililtä 
maksettua laskua. 

 

 Arvonlisävero ei ole tukikelpoinen meno, jos avustuksen saaja voi arvonlisäverolain 
säännösten mukaan vähentää liiketoimintaa varten tekemiinsä hankintoihin sisältyvän 
veron. 

 


