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YKSITYISTEIDEN JA MUIDEN TEIDEN AVUSTAMISEN PERIAATTEET  
 
 
 

Paltamon kunta avustaa vuosittain kunnan alueella olevia yksityisteitä sekä yksityis- että 
pihateitä niiden kunnossapidossa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. 

 
 
1. YKSITYISTIET 
 
 
 KUNNOSSAPITO 
 
 

Avustuksen perusteet: 
 

a) Kunta avustaa tiekuntien teiden kunnossapitoa niiden tieosuuksien osalta, mitä 
käytetään pysyvän asutuksen ulospääsytienä vähintään yhden kilometrin 
matkalla, jonka vaikutusalueella on vähintään kaksi ympärivuotisesti asuttua taloutta 
tai jolla on muuten huomattavaa liikenteellistä merkitystä paikkakunnalle. 

b) Avustukseen oikeuttavia teitä ovat vain ne tiet, jotka ovat autolla ajettavassa 
kunnossa. 

c) Tiellä on toimiva tiekunta (pitää YksTL 65 § mukaiset kokoukset vähintään joka neljäs 
vuosi)  

d) Tiekunnan toimielin on valittu 
 

Jos kunta avustaa yksityistien kunnossapitoa, tien käyttö tulee olla sallittua myös 
muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Säännöllisen liikenteen 
harjoittamiseen tai tien käyttämiseen sellaiseen toimintaan, joka selvästi lisää 
kunnossapitokustannuksia tarvitaan kuitenkin tiekunnan lupa. Muilta kuin yksityistien 
osakkailta on edellä mainituissa tapauksissa mahdollista periä yksityistielain (YksTL) 26 
§:n mukainen käyttömaksu. 
 
Jos kunta tai valtio on antanut avustusta yksityisen tien rakentamiseen tai 
peruskorjaukseen, on kymmenen vuoden ajan viimeisen maksuerän nostamisesta 
noudatettava, mitä edellä on sanottu muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvasta 
liikenteestä (YksTL 96 §). 

 
 

Avustus  
 

Kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa tien kunnossapitoluokan mukaan. Tiet 
luokitellaan kunnossapitoluokkiin (kplk) 1-5.  

 
Kplk 1-4 perustuu YksTA 12 §:ään jonka perusteella valtionavustusta saavat tiet 
jaetaan neljään (4) kplk:aan. Tien kunnossapitoluokka määrätään sen 
kunnossapitotarpeen perusteella. Tien osat voivat kuulua eri kplk:iin.  
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Kplk 5 perustuu kunnan asettamiin perusteisiin; kunta kunnossapitää yksityisteitä, joilla 
on kaksi (2) ympärivuoden asuttua taloutta vähintään yhden kilometrin matkalla.  
Tien avustamiseen osallistutaan vain viimeiselle pysyvän asutuksen taloudelle vaikka 
tiekunnan tie jatkuisikin pidemmälle. 

 
Avustus perustuu YksTA 13 §:ään kplk:ssa 1-4.  

 
Kplk (kerroin) €/km Pmon kunnan 

tilanne 2014/kpl 
Kplk:n pituus 
yhteensä km 

% 

1 (1,5) 1365 1 5,27 4,21 

2 (1,25) 1137 8 36,05 28,78 

3 (1.00) 910 23 64,675 51,63 

4 (0,75) 682 8 13,86 11,07 

5  2 5,4 4,31 

Yhteensä  42 125,255 100,00 

 
Särkijärven yksityistie (Kajaanin puoli) ei sisälly taulukkoon. Paltamon kunta on 
avustanut kuntalaisia, jotka ovat Särkijärven yksityistien osakkaita 
ympäristölautakunnan päätöksen 24.8.2004 § 80 mukaisesti.  
 
Yksityisteiden kunnossapitoon käytettävän kokonaissumman suuruudesta päätetään 
talousarvion laadinnan yhteydessä (YtL 95 § Kunta päättää sen varoista yksityisen tien 
tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustusten ehdoista ja käytön valvonnasta). 
Taulukossa olevia korvaussummia €/km käytetään, kun kustannuksia suhteutetaan 
talousarvioon. 

 
 

Avustuksen maksatus 
 

Paltamon kunta myöntää ja maksaa avustukset hakemuksesta tiekunnalle 
 

• kunnossapitovuotta koskevat avustushakemus täytyy jättää vuosittain 15. tammikuuta 
mennessä 

• avustukset maksetaan em. hakemusten perusteella tiekunnan tilille 15.  helmikuuta 

• avustushakemukseen täytyy liittää vaaditut liitteet  

• avustusten maksamisesta päättää rakennusmestari 

• määrä-ajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä 
 
 

Kunnossapitosopimus 
 

Kunta irtisanoo 30.9.2014 alkaen yksityisteiden kanssa tekemät 
kunnossapitosopimukset. 
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2. MUUT YKSITYIS- JA PIHATIET 
 
 

Tiet jotka eivät täytä kohdassa 1 mainittuja yksityisteiden ominaisuuksia 
 

 
Avustuksen perusteet:  

 
a) tien pituuden on oltava vähintään 200 m ja sen vaikutuspiirissä oltava ainakin yksi 

ympärivuotisessa asuinkäytössä oleva talous 
b) tieavustus on tiekohtainen ja sen hakee ko. tieasioiden hoitaja 
c) avustusta voi hakea pitkin vuotta mutta kyseistä vuotta koskeva avustushakemus on 

toimitettava kuitenkin viimeistään 15.11. mennessä 
d) avustushakemus täytyy uusia joka kolmas (3) vuosi, jotta se olisi voimassa (2015, 

2018…) 
e) määrä-ajan jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä 
f) avustus maksetaan kuluvalta vuodelta joulukuussa kertakorvauksena 
g) jos talous ei ole ollut asuttuna koko vuotta, avustuksen suuruus suhteutetaan 
h) avustuksen suuruus määritellään talousarvion laadinta vaiheessa (150€/km v. 2014). 

 
 

Avustusten maksamisesta päättää rakennusmestari. 
 
 

 
3. YKSITYISTEIDEN PERUSPARANTAMINEN 
 

  
Kunta avustaa yksityisteiden perusparantamista, jos talousarvioon on varattu 
määrarahoja. Avustusta voi hakea kunnanhallitukselta, mikäli valtio avustaa hanketta. 
Avustus maksetaan todellisista perusparannuskustannuksista mutta kuitenkin enintään 
20 % valtion hyväksymästä kustannusarviosta. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita 
vastaan. 
 
Kunnanhallitus voi harkinnanvaraisesti avustaa muitakin pysyvän asutuksen teitä, jos 
ne täyttävät kunnan hyväksymät muut ehdot.  
 
Tieto tulevista perusparannushankkeista (tiekunta hakee avustusta valtiolta) on 
toimitettava kuntaan heti, kun se on tiedossa. Tietoa tarvitaan kunnan talousarvion 
laadintaa varten. 

 

 
 
 

       
       

päivitetty kunnanvaltuuston päätöksen 16.04.2014 §15 mukaiseksi 

 
 


