
Kolarin kunnan yksityistieavustukset v. 2021 

 

Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019.  Laissa on määritelty edellytyksiä myös yksityisteille 

maksettavista kunnan avustuksista. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä 

koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat 

tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset. 

Kolarin kunnan yksityistieavustusperusteet: 

- Avustusta haetaan kunnasta saatavalla lomakkeella (ladattavissa myös kunnan nettisivuilta). 

- Avustushakemus hakemuksessa vaadittuine tietoineen on saapunut kuntaan määräaikaan 

mennessä. 

- Yksityistietä hallinnoi ja ylläpitää yksityistielain mukaan toimiva tiekunta. 

- Tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja 

Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä. 

- Tiekunnan hallinnoimalla ja ylläpitämällä tieosuudella on vähintään kaksi vakituisesti asuttua taloa 

(kirjoilla vakinaisesti kohteessa väestötietojen mukaan). 

- Avustus maksetaan tiekunnan nimissä olevalle tilille. 

- Avustusta maksetaan kauimmaisen vakituisen asutuksen kohdalle saakka ulottuvalle tiekunnan 

tieosuudelle. 

- Avustussumma määräytyy avustettavan tieosuuden pituuden ja talousarviossa avustuksiin 

varattujen määrärahojen mukaan. 

 

Mikäli tiekunta saa ja ottaa vastaan ELY- keskuksen myöntämää perusparannusavustusta, niin kunta voi 

avustaa tiekuntaa enintään 10 % osuudella hankkeen kokonaiskustannuksista. Perusparannusavustuksiin 

voidaan käyttää vuosittain kunnan talousarviossa yksityistieavustuksiin varatuista määrärahoista yhteensä 

enintään 20 %.  

Tiekunta on itse vastuussa hakemuksensa saapumisesta perille määräaikaan mennessä. 

Mikäli em. perusteet eivät täyty, tekninen lautakunta pidättää oikeuden yksipuolisesti hylätä hakemuksen. 

  



Kunnossapitoavustuksia maksetaan kulloinkin käytettävissä olevien kunnanvaltuuston hyväksymien 

määrärahojen mukaan. 

Kolarin kunnan yksityistieavustusta vastaanottanut tiekunta on velvollinen antamaan kunnan edustajalle 

läsnäolo-oikeuden tiekunnan kokouksessa. Läsnäolo-oikeus on voimassa kunnossapitoavustusten osalta 

yhden vuoden ajan avustuksen maksupäivästä lukien ja perusparannusavustuksen osalta kymmenen 

vuoden ajan viimeisen avustuserän maksamisesta. Kokouskutsua kunnalle ei tarvitse lähettää, ellei kunta 

ole tieosakas.  

Yksityistielain 85 § mukaan kunnan avustaman tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi 

tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä ajanjaksona, jota avustus koskee (kunnossapitoavustuksissa 1 

vuosi maksatuksesta ja perusparannusavustuksissa 10 vuotta viimeisestä maksuerästä). Säännöllisen 

liikenteen harjoittamiseen tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden lupa samoin kuin tien 

käyttämiseen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää kunnossapitokustannuksia. 

Lisätietoja asiasta saa Kolarin kunnan maankäyttöinsinööri Mika Palovaaralta 

puh. 040-4895303. 
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