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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISEHDOT HEINOLAN 

KAUPUNGISSA 

Elinvoimatoimialan toimintaohjeen perusteella maanmittausinsinööri päättää kaupungin 
varoista myönnettävistä yksityisteiden avustuksista. 

Yleiset ehdot: 

- Tien tulee olla laillisesti perustettu yksityistie, tiekunnan tulee olla järjestäytynyt 
- Tie on oltava vähintään yhden vakinaisen talouden pääasiallinen pääsytie yleiselle 

tielle, tai sillä on oltava paikallisesti huomattava merkitys 
- Tien tulee täyttää yksityistielain 84 §:n mukaiset edellytykset 

Avustuksen määräytyminen: 

- Kaupungin myöntämän avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun 
määrärahan mukaan.  

- Kaupunki toimittaa edellisvuoden tietojen perusteella esitäytetyn lomakkeen, 
jonka palautusaika on yleensä maaliskuun loppuun mennessä. Myöhästyneenä 
palautettuja avustushakemuslomakkeita ei oteta huomioon avustusta 
myöntäessä. 

- Kaupungin avustus on kuitenkin enintään 50 prosenttia hyväksytyistä 
avustukseen oikeuttavista kunnossapitokuluista. 

- Tiekunnan tulee vuosittain kerätä tiemaksuja osakkailta.  
- Avustus suoritetaan tiliselvitysten mukaisena jälkiavustuksena edellisen vuoden 

menojen perusteella. 
- Tiekuntien tulee toimittaa kaikki pyydetyt tiedot tiekunnastaan kaupungille. 

Koskee myös yhteystietoja.  

Mikäli määräytymisehtoja ei noudateta, avustusta ei myönnetä. 

Kunnossapitoavustus: 

Myönnetään yleiset ehdot täyttäville tiekunnille viranhaltijan harkinnan 
mukaisesti. 

Perusparannus- ja rakentamisavustus: 

Voidaan myöntää viranhaltijan harkinnan perusteella tien kunnossapidon ja 
liikenneturvallisuuden parantamiseksi tai rakentamisavustuksena lähinnä 
seuraaviin kohteisiin: 

o tien rungon parantaminen 
o rumpu- ja ojitustyöt 
o vähäiset tien oikaisut 
o uuden tielinjauksen rakentamiseen 
o sillan uusimiseen (edellyttää aina suunnitelmaa) 
o kokonaan uuden tien tekemiseen (edellyttää aina suunnitelmaa) 

Perusparantamisavustus haetaan ennen työn aloittamista. 
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Toimitusavustus: 

- Tiekunnalle voidaan myöntää avustusta tietoimituskustannuksiin. Samoin 
avustusta voidaan myöntää tiekunnan perustamiseen ja järjestäytymiseen 
liittyviin kustannuksiin. 

- Avustus tiekunnalle enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. 
 
Voidaan hakea jälkikäteenkin korkeintaan edellisen vuoden lainvoimaista 
toimitusta vastaan. 

Muita säännöksiä: 

- Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustus koskee vain Heinolan 
kaupungin alueella olevaa tieosaa. Vakituisen talouden tulee olla Heinolan 
kaupungin puolella. 

- Mikäli kaupunki on avustanut yksityistien kunnossapitoa, tien käyttöä muuhun 
kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää sinä 
ajanjaksona, jota avustus koskee. 

- Mikäli kaupunki on avustanut yksityistien perusparantamista, tien käyttämistä 
muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää 
kymmenen vuoden aikana viimeisen avustuserän nostamisesta. 

- Avustus koskee aina matkaltaan koko tiekunnan tietä, vaikka viimeinen vakituinen 
talous ei olisikaan tien loppupäässä. 

- Tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain. 
- Tiekunnan tilikausi tulee olla kalenterivuosi. 

 

 

 


