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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEHDOT 

Hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.11.2020 § 127 

1 § Toiminta-ajatus 

Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan lautakunta myöntää vuosittain 
yksityistieavustusta tässä päätöksessä määriteltyjen perusteiden ja muiden määräysten 
mukaisesti seuraaviin käyttötarkoituksiin: 

 kunnossapitoon, 
 perusparantamiseen ja 
 tievalaistukseen. 

2 § Yleiset edellytykset 

Kunta avustaa vain Kirkkonummen kunnan alueella olevaa tieosuutta. 

Avustusta hakevan tiekunnan tulee täyttää seuraavat edellytykset: 

1. Tietä koskevien asioiden hoitamista varten avustusta hakevalla tiellä on oltava 
yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta.  

2. Tiekuntaa koskevien tietojen tulee olla ajantasaiset Maanmittauslaitoksen 
ylläpitämässä yksityistierekisterissä sekä kansallisessa tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmässä (Digiroad). 

3. Tien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie, jonka varrella tulee olla vähintään yksi 
vakituisesti asuttu talous. Henkilön tai henkilöiden tulee olla kirjoilla kyseessä 
olevassa asuinpaikassa. 

a. Avustus voidaan myöntää myös yksityistielle, jonka varrella on merkittävää 
yritystoimintaa. Yrityksellä tulee olla merkittävä työllisyysvaikutus tai tiellä 
on runsaasti raskasta liikennettä.  

Jos tiekunnalle myönnetään kunnan tai valtion avustusta, tien käyttämistä muuhun kuin 
tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää seuraavan kalenterivuoden 
loppuun saakka. 

3 § Kunnossapidon avustaminen 

Avustuksen määräytyminen 
Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden ja 
kunnossapitoluokan perusteella.  

Päätös tiekunnan tai tienosan kuulumisesta tiettyyn kunnossapitoluokkaan tehdään 
avustushakemuksen käsittelyn yhteydessä. Mikäli tiekunta on aikaisemmin hakenut 
kunnossapitoavustusta, kunnossapitoluokka on aikaisemman päätöksen mukainen. Tiekunta 
voi avustuksen hakemisen yhteydessä anoa kunnossapitoluokan muutosta. Perustelut 
muutokselle tulee jättää avustusta haettaessa. 

Kunkin kunnossapitoluokan avustussumma määräytyy käytettävissä olevasta 
avustusmäärärahasta. 

Kunnossapitoluokat 
Luokka 1 Vilkkaasti liikennöidyt tiet    
 Valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaille luonnonsuojelualueille, 

kansallispuistoihin tai muille virkistys- ja retkeilyalueille tai kulttuurikohteisiin johtavat 



vilkkaasti liikennöidyt tiet, joille ohjautuu merkittävästi tiekunnan ulkopuolista 
liikennettä. 

 Läpiajotiet, joiden läpiajoliikennettä lisää ensisijaisesti tie- ja käyttömaksuihin 
kuulumaton tienkäyttö. Tällaisen liikenteen aiheuttaa tien edullinen sijainti verrattuna 
muuhun tieverkostoon, jolloin tietä käytetään vilkkaasti läpiajotienä tai oikotienä.  

Luokka 2 Vilkkaasti liikennöidyt tiet tai muuten hankalasti kunnossapidettävät tiet 
 Uimarannalle, virkistysalueelle, pallokentälle tai muulle yleisessä käytössä olevalle 

alueelle johtavat tiekunnat 
 Alueen kokoojatiet 
 Tiiviin, taajamatyyppisen vakituisen asutuksen piiriin kuuluvat tiekunnat 
 
Luokka 3 Muut tiet 
 Luokkaan kuuluviksi katsotaan kaikki muut tiet, ellei tiekunta ole ilmoittanut perusteltua 

syytä kuulua luokkaan 2. 

Tiekunnan tienosat voivat kuulua eri kunnossapitoluokkiin. 

Tiekunnat voivat tarkistaa oman kunnossapitoluokkansa Kirkkonummen kunnan 
karttapalvelun internetsivuilta. 

4 § Perusparannusavustus 

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään normaalisti 60 - 80 % 
hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. Liikenneturvallisuushankkeissa 
avustusprosentti voi olla suurempi. 

Tien perusparannusmenoiksi hyväksytään suurehkoihin perusparannuksiin liittyvät menot 
kuten:  

 huonokuntoisten siltojen ja tierumpujen uusimiset tai korjaukset 
 tulva- ja routavaurioiden korjaukset 
 liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, 

liittymäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen 
 tien kuivatuksen ja kantavuuden parantaminen 

Suuremmissa perusparannushankkeissa, joissa hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää 10 
000 euroa, tiekunnan tulee ensin hakea valtion perusparannusavustusta. ELY-keskuksen 
avustuspäätös liitetään kunnalle jätettävään avustushakemukseen. 
 
Valtion avustamat perusparannushankkeet 
Kunta osallistuu niiden tiekuntien perusparannushankkeisiin, joihin valtio on myöntänyt 
perusparannusavustusta. Kunnan avustuksen suuruus on enintään 15 % hankkeen 
hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. Siltojen osalta avustusta maksetaan kuitenkin 
enintään 10 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. 

Muut ehdot 
Perusparannusavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista ja se tulee toteuttaa 
kahden vuoden sisällä avustuspäätöksestä. 

Avustus maksetaan perusparannustöiden valmistuttua toteutuneiden kustannusten mukaan, 
kuitenkin enintään myönnetyn avustuksen verran. 

  



5 § Tievalaistusavustus  

Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään enintään 25 % hankkeen 
hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. 

Tievalaistusavustusta myönnetään pääasiassa seuraaviin kohteisiin: 

 uuden tievalaistuksen rakentamiseen. Kunta ei avusta sähköyhtiön mahdollisesti 
perimää tievalaistuksen liittymismaksua eikä energiamaksua.  

 vanhan tievalaistuksen saneeraukseen 
 vanhojen valaisimien vaihtamiseksi EU direktiivin täyttäviin energiaa säästäviin 

valaisimiin esim. LED valaisimiin 

Muut ehdot 
Uusiin rakennettaviin tievalaistuksiin on kytkettävä erillinen tievalaistuksen sähkönkulutusta 
mittaava sähkönkulutusmittari.  

Tievalaistusavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista ja se tulee toteuttaa kahden 
vuoden sisällä avustuspäätöksestä. 

Avustus maksetaan tievalaistushankkeen valmistuttua kustannusten mukaan. 

6 § Avustusten hakuaika ja pakolliset liitteet 

Tiekunnan tulee hakea yksityistieavustusta vuosittain viimeistään vapun jälkeisenä 
arkipäivänä kunnalle jätettävällä sähköisellä hakemuksella. Sähköinen hakulomake on 
kunnan internetsivuilla www.kirkkonummi.fi.  

Kunnossapitoavustusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat: 
 ote Maamittauslaitoksen yksityistierekisteristeristä, josta ilmenee tien virallinen 

rekisteriin merkitty pituus 
a. Jos tiekunta on hakenut avustusta vuonna 2020 tai sen jälkeen ja rekisteriote 

on toimitettu kuntaan, ote tulee liittää hakemukseen vain silloin, jos 
tiekunnan tienosiin on tullut muutoksia. 

 tilityksentarkastuskertomus tai pöytäkirjan ote, jossa hoitokunnalle tai 
toimitsijamiehelle on myönnetty tili- ja vastuuvapaus 

Perusparannusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat: 
 perusparannussuunnitelma 
 hankkeen kustannusarvio 
 rahoitussuunnitelma 
 kartta 
 kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä  

Tievalaistusavustusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat: 
 valaistussuunnitelma 
 hankkeen kustannusarvio 
 tarjoukset vähintään kahdelta sähköurakoitsijalta 
 kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä 

Liitteet tulee jättää joko hakemuksen jättövaiheessa tai ne on toimitettava viimeistään 1.8. 
mennessä kunnan kirjaamoon sen aukioloaikana. 

Mikäli tiekunta ei ole toimittanut hakemusta tai vaadittuja liitteitä määräaikaan mennessä, 
avustuspäätös raukeaa. 

  



7 § Muut määräykset 

Kirkkonummen kunnalla on oikeus valvoa myönnetyn avustuksen käyttöä. Avustuksen hakija 
on pyydettäessä velvollinen toimittamaan asiaan liittyvät lisätiedot ja selvitykset. 
Tarkastusoikeus käsittää oikeuden avustusta saavan tiekunnan tilien ja hallinnon 
tarkastamiseen. 

Mikäli tiekunta avustusta hakiessaan antaa tahallisesti vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, 
kunnalla on oikeus periä yksityistieavustus takaisin. 

Määräajan jälkeen tulleita tai puutteellisia hakemuksia ei huomioida. 


