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Uusi yksityistielaki on tullut voimaan 1.1.2019. Lain 84 § mukaisesti 
kunnan avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että "tietä koskevien 
asioiden hoitamisesta varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja 
yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon 
tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. 
 
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan yksityisteiden 
kunnossapitoavustusten yksityiskohtaisista jakoperusteista päättää 
elinvoimalautakunta ennen avustusten myöntämistä. Avustusmäärärahaa 
yksityisteiden kunnossapitoavustuksiin on vuoden 2023 talousarviossa 
varattu 150.000 € (v. 2022 140.000 €). 
 
Avustusta on mahdollista hakea sähköisesti kaupungin internet-sivuilla 
osoitteessa https://www.jamsa.fi/palvelut/kadut-ja-liikenne/yksityistiet 
löytyvän sähköisen lomakkeen avulla. 
 
SOVELTAMISOHJEET: 
Yksityistiet ryhmitellään liikenteellisen merkityksen mukaan kolmeen 
avustusryhmään ja eri avustusryhmille määritellään 
enimmäishoitokustannus / km sekä avustusprosentti. Avustusten 
jakoperusteena käytetään toteutuneita todellisia hoitokustannuksia 
kirjanpidon tai tositteiden mukaan. 
 
I-avustusryhmä 
 
Tärkeät asunto ja läpikulkutiet joilla on yleistä liikennettä mm. 
säännöllinen koululaiskuljetusreitti 

 Avustusprosentti 40 % 
 Hyväksyttävät enimmäishoitokustannukset 1000 €/km 

 
II-avustusryhmä 
 
Asuntotiet joilla on mahdollisesti vähäistä läpikulkua 

 Avustusprosentti 35 % 
 Hyväksyttävät enimmäishoitokustannukset 750 €/km 

 
III-avustusryhmä 
 
Muut asuntotiet, tieosan varrella vähintään yksi pysyvä asunto ja sen 
käyttämä tiepituus vähintään 400 metriä mitattuna 50 metrin etäisyydeltä 
asuinrakennuksen seinästä 

 Avustusprosentti 25 % 
 Hyväksyttävät enimmäishoitokustannukset 550 €/km 



 
Avustusta määriteltäessä mahdolliset eriarvoiset tieosat käsitellään omana 
tienään, tiekunnan ilmoittamat hoitokustannukset jaetaan eriarvoisille 
tieosille pituuksien suhteessa mikäli kustannuksia ei ole jaettu 
avustushakemuksessa. 
 
Avustusta myönnetään enintään yhden vuoden pituiselta ajalta 
toteutuneista hoitokustannuksista, tiekunnan tilinpitovuoden edellytetään 
olevan enintään 12 kk mittainen. 
 
Hyväksyttävien kustannusten määrä voi ylittää edellä mainitut 
enimmäiskustannukset mikäli kyseessä on peruskorjausluonteinen 
kunnostustyö mikä kustannuksiltaan poikkeaa selkeästi vuosittaisista 
hoitomenoista. 
 
Mikäli tielle on tehty peruskorjausluontoista parantamistyötä 
hyväksyttävät kilometrikustannukset ovat seuraavat: 
 

I-avustusryhmä 
 

1500 €/km 
 

II-avustusryhmä 
 

1200 €/km 
 

III-avustusryhmä 
 

800 €/km 
 

 
Pysyvän asutuksen tieksi luetaan tie, jonka vaikutuspiirissä oleva talous on 
käyttänyt kunnossapitovuonna tietä vakituisen asunnon tienä enemmän 
kuin 6 kk ajan. Lisäksi asutuksen käyttämä tiepituus on oltava vähintään 
400 metriä mitattuna 50 metrin etäisyydeltä asuinrakennuksen seinästä. 
 
Avustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi hyväksytään myös tieosakkaiden 
luontaissuoritukset omakustannushintaan.  
 
Yksityisteiden kunnossapitoavustukset jaetaan hyväksytyn talousarvion 
määrärahojen rajoissa ja niistä tehdään viranhaltijapäätökset. 

 
 Toimivalta, johon päätös perustuu: 
 Hallintosääntö 26 § kohta 3 

 
Ehdotus Kaupungininsinööri Katja Rissanen 

 
 Elinvoimalautakunta hyväksyy yksityisteiden kunnossapitoavustusten 

soveltamisohjeet ja päättää, että avustukset jaetaan em. perusteilla.  
Avustusprosentteja pienennetään tai suurennetaan tarvittaessa kaikissa 
ryhmissä samansuuruisena talousarvion 2023 määrärahan rajoissa. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 


