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1  TIENHOIDON AVUSTAMINEN 

1.1 Avustusmallit 

Tiekunnat toimivat yksityistielain mukaisesti tienpitäjinä. 

Pirkkalan kunta avustaa yksityistiekuntien tienhoitoa kahdella 

vaihtoehtoisella avustusmallilla: 

1. Kunta avustaa yksityistiekuntien tienhoitoa rahallisella avustuksella. 
 

2. Kunta avustaa yksityistiekuntien tienhoitoa rahallisella avustuksella, 
lisäksi kunta järjestää tiekunnan teille hoitoluokan 3 mukaisen 
talvihoidon. Tässä avustusmallissa rahallisen avustuksen määrä on 

pienempi kuin avustusmallissa 1. Talvihoidosta ei laskuteta tiekuntaa. 

Tiekunta päättää, kumman avustusmallin valitsee. Valinta tulee tehdä 
tiekunnan kokouksessa virallisena päätöksenä. Avustusmalliin sitoudutaan 

kolmen vuoden jaksoissa. 

Lisäksi kunta avustaa yksityistiekuntia maksamalla mahdollisen tiekunnan 
tievalaistuksen osalta valaistuskeskuksen, sähköliittymän ja energian, mikäli 
tiekunta rajautuu kunnan vastuulla olevaan katuvaloverkkoon ja valaistuksen 

laajentaminen on mahdollista ilman merkittäviä teknisiä muutoksia. 

1.2 Avustamisen edellytykset 

Avustuksen myöntämisen ja maksamisen edellytyksenä on, että tiekunta on 
järjestäytynyt, eli tie on toimituksessa perustettu ja tiekunnalle on valittu 
hoitokunta tai toimitsijamies, tiekunnan toiminta on yksityistielain mukaista 

ja yksityistie on merkitty Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin.  

Rahallista avustusta myönnetään vain tiekunnan kirjanpitoon kirjattuihin 
hoitokuluihin. Talkootyötä tai hallintokuluja ei hyväksytä osana hoitomenoja. 

Avustus maksetaan vain tiekunnan tilille. 

Hakemuksen yhteydessä tiekunta antaa suostumuksen sille, että kunta pitää 
yksityisteistä ja niiden vastuuhenkilöistä yhteystietorekisteriä, jota 
ylläpidetään avustusten hallinnointi- ja yhteydenpitotarkoituksiin. Tiekuntien 

tulee ilmoittaa kaikista yhteystietomuutoksista kuntaan. 

1.3 Avustettavat tiet 

Avustusta myönnetään vakituista asutusta palveleville yksityisteille, tien 
viimeisen vakituisen kiinteistön liittymään saakka. Talvihoito järjestetään 

vastaavalle osuudelle (avustusmallissa 2). 

Mikäli tiekunnan tie on läpiajettava ja se toimii molemmista suunnista 
pääsytienä tien varren vakituisesti asutuille kiinteistöille, avustusta voidaan 

myöntää koko tielle. 
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Avustettavan yksityistien tulee olla ympärivuotisesti henkilöautolla 

ajokelpoinen. 

1.4 Hoitoavustuksen määrä 

Yhdyskuntalautakunta vahvistaa ja tarkistaa vuosittain hoitoavustuksen 

yksikköhinnan (€/m2/vuosi) hyväksytyn talousarvion mukaisesti. 

Avustusmallissa 1 hoitoavustus on 75 % arvonlisäverollisista toteutuneista 
tienhoitomenoista, mutta enintään 0,30 €/m2/vuosi (vuoden 2018 

yksikköhinta). 

Avustusmallissa 2 hoitoavustus on 75 % arvonlisäverollisista toteutuneista 
tienhoitomenoista, mutta enintään 0,15 €/m2/vuosi (vuoden 2018 

yksikköhinta).  

Hoitoavustuksen määrä on sidottu hoidettavien teiden pinta-alaan (m2), jotta 
avustus on tasapuolinen erilaisille teille. Avustettava pinta-ala (m2) lasketaan 
lähtökohtaisesti kertomalla avustettavan tieosuuden pituus (m) tien 
hoidettavan ajoradan keskimääräisellä leveydellä (m). Pinta-alan voi 

määrittää muillakin tavoin, esimerkiksi kartoittamalla. 

Tiekunnat ilmoittavat avustushakemuksessaan hoidettavien teiden 

neliömäärät, kunta valvoo ilmoitettujen neliömäärien oikeellisuutta.  

Teille, joissa esiintyy merkittävää ulkopuolista läpiajoliikennettä, voidaan 

myöntää maksimissaan 50 % korotettua avustusta.  

Ulkopuolinen läpiajoliikenne voidaan tulkita merkittäväksi silloin, kun tietä 
käytetään yleisesti läpikulkuliikenteeseen ja sillä on pysähtymättä tapahtuvaa 
päivittäistä läpikulkuliikennettä vähintään 20 moottoriajoneuvoa 
vuorokaudessa. Läpikulkuliikenteen määrän täytyy myös ylittää tien pysyvän 
asutuksen ja loma-asutuksen laskennallisen liikenteen määrä. Liikenteen 
lisäksi läpikulkuliikenteelle on oltava maantieteellinen ja tieverkollinen 

peruste. 

Korotettua avustusta saavat tiekunnat ja tiet päätetään erikseen, päätöksen 
korotetusta avustuksesta tekee yhdyskuntalautakunta. Hakemus korotetusta 
avustuksesta tehdään vapaamuotoisena hakemuksena kuntaan. Hakemuksessa 
tulee esittää ulkopuolisen asiantuntijan lausunto toteutuneesta 

läpiajoliikenteestä ja laskentaan perustuvat liikennemäärät.  

 
  



 

 16.5.2018 5(7) 

  

________________________________________________________________________________________________________________________ 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin (03) 565 24000 www.pirkkala.fi  Y-tunnus 
PL 1001 Saapastie 2  kirjaamo@pirkkala.fi  0152084-1 
33961 PIRKKALA          33950 PIRKKALA  etunimi.sukunimi@pirkkala.fi 
 

Esimerkki 1: Tiekunnan tie on kahden kilometrin pituinen, jonka ajoradan 
leveys on keskimäärin 4,5 metriä. Tiekunta on valinnut avustusmallin 1, eli 
pelkän rahallisen avustuksen. Kunta avustaa tienhoitoa maksimissaan  
2000 m * 4,5 m* 0,30 €/m2/vuosi = 2700 €/vuosi. Saadakseen täyden 
avustuksen tiekunnan arvonlisäverolliset hoitomenot on vähintään 3600 
€/vuosi, josta kunta avustaa jälkikäteen 2700 € ja tiekunnan maksettavaksi 
jää 900 €. Mikäli hoitomenot ovat suuremmat, avustussumma säilyy samana, 
mikäli hoitomenot ovat pienemmät, tuen määrä on 75 % toteutuneista ja 

hyväksytyistä kustannuksista. 

Esimerkki 2: Tiekunta valitsee samalle tielle (2 km/4,5 m) avustusmallin 2, 
eli rahallisen avustuksen ja kunnan järjestämän talvihoidon. Kunta avustaa 
tienpitoa maksimissaan 2000 m * 4,5 m* 0,15 €/m2/vuosi = 1350 €/vuosi. 
Saadakseen täyden avustuksen tiekunnan arvonlisäverolliset hoitomenot on 
vähintään 1800 €/vuosi, josta kunta avustaa jälkikäteen 1350 € ja tiekunnan 

maksettavaksi jää 450 €. Kunta ei laskuta talvihoidosta tiekuntaa. 

1.5 Hoitoavustuksen hakeminen 

Tiekunta toimittaa lomakemuotoisen hakemuksen kunnan kirjaamoon joko 
sähköpostitse tai kirjeitse. Hakemukseen annetaan pyydetyt tiedot tiekunnan 
avustuskelpoisista teistä ja niiden hoitopinta-alasta sekä edellisen vuoden 
toteutuneet tienhoitomenot. Hakemukseen liitetään ote kirjanpidosta, tai jos 
kirjanpito ei ole valmistunut, kopiot kuiteista.  

Hoitoavustusta voi hakea edellisen vuoden toteutuneisiin kustannuksiin  
1.2.–31.8. välisenä aikana. Kunta tekee avustuspäätökset syyskuun loppuun 

mennessä ja maksaa avustukset tiekunnan tilille viimeistään lokakuun aikana.  

Tiekunnan tulee pyydettäessä toimittaa kunnalle tarkempia tietoja 
kirjanpidosta ja siihen kirjatuista kuluista ja tuotoista. Kunta voi pyytää myös 
muita tiekunnan toiminnan asiakirjoja, joilla voidaan varmistaa tiekunnan 
lainmukainen toiminta, esimerkiksi kokouspöytäkirja, kirjanpito tositteineen 
ja tien kunnossapitoselonteko. Jos tarkastuksessa havaitaan epäselvyyksiä tai 
puutteita, on kunnalla oikeus hylätä avustushakemus edelliseltä, kuluvalta 

ja/tai seuraavalta vuodelta. 

1.6 Talvihoidon järjestäminen avustusmallissa 2 

Avustusmallissa 2 kunta järjestää tiekunnan teille talvihoidon. Kunta 
kilpailuttaa talvihoidon kolmen vuoden välein. Ennen kilpailutusta tiekuntien 
tulee päättää, kumpaan avustusmalliin tiekunta sitoutuu seuraaviksi kolmeksi 

vuodeksi. 

Talvihoito sisältää lumen ja sohjon poiston, liukkaudentorjunnan, polanteiden 
poiston ja pinnan tasauksen. Talvihoito järjestetään hoitoluokan 3 mukaisesti. 
Talvihoidon pääasiallinen sisältö ja laatu on määritelty Tampereen 
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kaupunkiseudun talvihoidon tuotekorteissa (liite 1). Talvihoitotöiden 
kilpailutuksessa annetaan lisämäärittelyjä talvihoitoon. Liukkaudentorjunta 

järjestetään ajoneuvoliikenteen tarpeisiin, kuten yksityisteillä on tapana. 

Talvihoidosta ei laskuteta tiekuntaa. 
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2  PERUSKORJAUSAVUSTUKSET 

2.1 Yleistä 

Kunta myöntää rahallista avustusta yksityisteiden peruskorjaukseen 

määrärahojen puitteissa. 

Avustuksen määrä on pääsääntöisesti 20 % toteutuneista ja hyväksytyistä 
arvonlisäverollisista kustannuksista, avustusosuus voi vaihdella hankkeiden 
mukaan. 

Avustuspäätökset tekee yhdyskuntalautakunta. 

2.2 Peruskorjausavustuksen hakeminen 

Hakemus tehdään vapaamuotoisena kunnan kirjaamoon, hakemukseen tulee 

liittää hankkeen suunnitelmat aikatauluineen ja kustannusarvioineen. 

Peruskorjausavustuksen hakemiselle ei ole erityistä määräaikaa, avustus tulee 
kuitenkin hakea hyvissä ajoin ennen hankkeen toteuttamista, suositeltavaa on 
tehdä hakemus kesäkaudella ennen suunniteltua töiden tekemisvuotta. 
Avustusta ei myönnetä jälkikäteen. Jos tiekunta ei toteuta peruskorjausta, 

avustuspäätös raukeaa. 

Avustusta myönnetään määrärahojen puitteissa. Tarvittaessa avustettavat 

kohteet priorisoidaan seuraavassa järjestyksessä: 

 ELY -keskuksen avustamat hankkeet (yleensä merkittäviä hankkeita)  
 Isot (Ø yli metri) rummut ja pienet siltahankkeet  
 Tien kantavuuden parantaminen  
 Kuivatuksen parantaminen 
 Liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet 

 Muut hyväksyttävät hankkeet  

Peruskorjausavustusta ei myönnetä tienhoitotöihin. Avustus maksetaan 
hyväksyttyjä ja maksettuja laskuja vastaan. Isommissa hankkeissa maksatus 

voidaan jakaa eriin. 

3  KUNNAN MUU TUKI TIEKUNNILLE 

Kappaleissa 1 ja 2 mainittujen rahallisten avustusten lisäksi kunta avustaa 
tiekuntia tienpitoon ja hankintoihin liittyvällä neuvonnalla, kunta voi laatia 
esimerkiksi malliasiakirjoja kilpailutuksia ja sopimuksia varten. Kunta voi 
kilpailuttaa tienhoitotöiden ja kiviainesten yksikköhintoja tiekuntien 

käytettäväksi. 
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