
Virolahden kunnanhallitus on hyväksynyt 16.4.2018 § 58 perusteet avustusten myöntämiselle  
 

Virolahden yksityistieavustusten myöntämisperusteet 
 
 
1. Yksityiselle tielle on perustettu tiekunta tietoimituksessa tai lautakunnan päätöksellä. 
 
2. Tiekunta huolehtii sille yksityistielain 7. luvussa määritellyistä tehtävistä. 
  
3. Tien virallinen pituus on vähintään 0,50 km. 
 
4. Tieosakkaista vähintään yksi on vakituinen talous. Avustusta myönnetään läpikulkutietä 
lukuunottamatta pääkulkusuunnassa viimeiselle vakituisesti asutulle talolle asti. Asukkaan on oltava 
kirjoilla talossa avustusta koskevan vuoden alussa. 
 
5. Tiekunta antaa kunnalle pyydettäessä lisäselvityksiä talouden- ja tienpidosta. 
 
6. Avustusta vastaanottava tiekunta ei saa estää satunnaista liikennettä tiellään liikennemerkein tai 
muulla tavalla. Säännölliseen ulkopuoliseen liikenteeseen tarvitaan kuitenkin tiekunnan suostumus (Ytl 
85 §). 
 
Korotettu kunnossapitoavustus 
 
Korotetun kunnossapitoavustuksen piiriin luetaan yksityistiet, joissa on selkeää läpiajoa. Läpiajotiellä 
tarkoitetaan sellaista teitä, jota käytetään oikaisevaan, nopeampaan liikkumiseen kuin käytettäessä 
varsinaista tieverkkoa. 
 
Avustusten hakeminen  
  
1. Kunnossapitoavustus 
 
Maksuperusteena on tien pituus (€/km). Korvattavana tien pituutena käytetään pääkulkusuunnassa 
viimeiselle vakituisesti asutulle talolle asti. Kunnossapitoavustusta ei makseta niille tiekunnille, joiden tien 
varrella ei ole vakituista asutusta.  
 
Maksettava avustuksen määrä voi olla enintään 95 % edellisen vuoden kokonaiskustannuksista.  
 
Avustusta haetaan tiekunnille lähetettävällä hakulomakkeella. Annettavaa määräaikaa tulee noudattaa 
uhalla, että hakemus muutoin hylätään. 
 
Avustusta haetaan edellisen kalenterivuoden todellisten kunnossapitomenojen perusteella. Käytettävä 
avustuksen määrä (€/km) määritellään talousarvioon varatun määrärahan ja hyväksyttyjen 
avustushakemusten kustannusten kokonaismäärän perusteella. 
 
Hakemuksen allekirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja tai hoitokunnan kaksi varsinaista jäsentä yhdessä. 
Vaihtoehtoisesti allekirjoittajana toimii toimitsijamies tai hänen varamiehensä, milloin toimielimenä on 
toimitsijamies (Ytl 56 §) 
 
Hakemukseen liitetään jäljennös päättyneen vuoden käyttötilityksestä, jonka tilintarkastajat ovat 
allekirjoituksillaan hyväksyneet. Mikäli tiekunnalle ei ole erikseen valittu tilintarkastajia, tilinpäätöstiedot 
varmentaa hoitokunnan kaksi varsinaista jäsentä yhdessä, vaihtoehtoisesti toimitsijamies tai hänen 
varamiehensä.  
 
Mikäli tiekunta on yksityistielain 60 §:n antamin edellytyksin päättänyt, että vuosikokousta ei pidetä 
kaikkina vuosina, tilinpäätöstietojen sijaan annetaan selvitys edellisen vuoden tuloista ja menoista. 
Selvitys allekirjoitetaan niin kuin hakemuksen allekirjoituksesta on sanottu. Suositeltavaa on että 
vuosikokous järjestetään vuosittain.  
 
Suositeltavaa on, että tiekuntien tilikausi olisi kalenterivuosi. 



 
Mikäli tiekunta on saanut perusparannushankkeelle erillisen päätöksen kunnan tai valtion avustuksesta, 
hankkeen kustannuksia ei oteta huomioon kunnossapitoavustusta määriteltäessä. 
  
2. Perusparannusavustus 
 
Perusparannusavustusta haetaan joko lähetettävällä lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella. 
 
Hakemukseen tulee liittää jäljennös tiekunnan kokouksen päätöksestä perusparantamisesta.  
 
Avustuspäätös tulee hakea ensisijaisesti ennen hankkeen toteuttamista. 
Perusparannusavustushakemuksessa on esitettävä yksilöity tieto kunnostustoimenpiteestä sekä 
kustannusarvio. 
 
Avustuksen suuruutta määriteltäessä päätöksen tekijä käyttää harkintavaltaansa ottaen huomioon 
hankkeen tärkeys, muut tiedossa olevat hankkeet sekä vuotuiset määrärahat. 
 
Tiekunnan tulee täyttää yleiset perusteet avustuksen myöntämiselle.  
 
Avustusta maksetaan prosenttiosuutena tai kiinteänä summana kokonaiskustannuksista hakijan 
esittämien maksettujen menotositteiden perusteella. 
 
Koska avustuspäätös koskee vain kulloistakin talousarviovuotta, tulee hanke saattaa päätökseen ja 
tositteet toimittaa marraskuun loppuun mennessä. Mikäli hanke peruuntuu tai siirtyy, tästä tulee ilmoittaa 
avustuksen myöntäjälle, jotta varat voidaan tarvittaessa käyttää muihin avustuskelpoisiin hankkeisiin. 
 
Perusparannusavustusta voidaan myöntää myös hankkeeseen johon ei ole haettu valtionosuutta, jos 
katsotaan että valtionosuushankkeen suunnittelukustannukset ovat kohtuuttoman suuret hankkeen 
kokoon tai rahoitukseen nähden. 
 
3. Valtionavut 
 
Valtionapukelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraista valtionavustusta, joka myönnetään 
tiekunnille pääasiassa vaurioiden ja rakenteiden korjaamiseen. 
 
Avustuksista päättää ELY-keskus. Ohjeet löytyvät Ely-keskuksen internet-sivuilta.  
 
Valtionapua hakevien yksityistiekuntien, jotka hakevat kunnan avustusosuutta tien 
parantamiskustannuksiin vuodelle 2022, on jätettävä avustushakemukset 1.9.2021 mennessä 
Miehikkälän kunnan tekniseen toimistoon.  
 
Lisäksi tekninen lautakunta on päättänyt 30.1.2019 § 9, että peruskorjauksessa on tien 
alitusrumpujen koon oltava vähintään 315 mm. Perustelluista syistä voidaan käyttää pienempää 
rumpukokoa. Yksityistien kunnossapito- ja perusparannusavustuksen ehtona on, että tiekunta on 
järjestäytynyt ja että tiekuntien tiedot ovat ajan tasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (50 §) 
(Digiroad). 
 
Kunnossapito- ja perusparannusavustuksia haetaan 7.4.2021 mennessä.  
Hakemuslomakkeita on saatavilla Miehikkälän kunnantoimistosta sekä Virolahden kunnan  
internetsivuilta Palvelut-> Tekniset palvelut->Yksityistiet 
 
Hakemus lähetetään: 
 
Postitse: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä.  
 
Sähköpostilla: tekninen.toimi@miehikkala.fi 
 
Hakemuksen voi jättää myös Miehikkälän kunnantalon postilaatikkoon tai Virolahden  
kunnantalon postilaatikkoon (os. Virojoentie 7, laatikko Mäkitien puolella). 


