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Ote pöytäkirjasta: Tekninen lautakunta 26.01.2023 

Yksityistieavustusten jakoperusteet vuonna 2023 

3576/02.05.01.02/2023 

Tekninen lautakunta 26.01.2023 § 10 

      

Valmistelija: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 
4521, ritva.jarvinen(at)kouvola.fi  

Yksityistielain 84 §:n mukaan kunta päättää sen varoista yksityistien 
tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön 
valvonnasta. Edellytyksenä kaupungin avustuksen myöntämiselle tien-
pitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu 
tiekunta ja että tiekuntaa sekä yksityistietä koskevat tiedot ovat ajanta-
saiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- 
ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa niin kuin yksityistielain 50 
§:n mukaan edellytetään.  

Voimassa olevan hallintosäännön 26 §:n mukaan tekninen lautakunta 
päättää yksityisteiden tiekuntien rahallisten avustusten myöntämisestä 
ja vastaa kaupungille kuuluvilta osilta yksityistieverkon kehittämistehtä-
vistä.  

Kouvolan kaupungin talousarviossa vuodelle 2023 on varattu yksityistei-
den avustamiseen yhteensä 550 000 euron määräraha.  

Vuoden 2022 550 000 euron määräraha jaettiin seuraavasti (summat 
maksatuksen mukaisesti):  

Avustukset € Tot. kpl 

Kunnossapito 435 398,67 367 

Repoveden tiet/kunnossapito 8 000,00 3 

Perusparannus ELY ja kaupunki 106 601,33 10 

Yhteensä 550 000,00  

Vuodelta 2022 valtion ja kaupungin yhdessä avustamista hankkeista 
vuodelle 2023 jää huomioitavaksi kaksi hanketta.  

Maaseutulautakunta on tehnyt 9.12.2020 periaatepäätöksen, että kau-
punki voi tukea Repoveden kansallispuistoon johtavia yksityisteitä jaka-
malla yksityisteiden avustusmäärärahoista tien kunnossapitoon erityis-
avustusta.  
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Yksityistieavustusmäärärahoista esitetään varattavaksi 8 000 euron 
raha jaettavaksi erityisavustuslisänä Repoveden kansallispuistoon joh-
taville yksityisteille. Erityisavustuslisä myönnetään, jos tiekunta on hake-
nut kaupungilta yksityistieavustusta kunnossapitoon jakoperusteiden 
mukaisesti. Myönnetyn erityisavustuslisän tulee kohdistua kansallispuis-
toon johtavan tieosuuden kunnossapitoon.  

Perusparannushankkeita, joihin haetaan pelkästään kaupungin avus-
tusta, ei avusteta. Tiekuntia ohjataan tekemään isompia perusparan-
nushankkeita ja hakemaan valtion rahoitusosuutta kaupungin avustuk-
sen lisäksi.  

Valtioneuvosto on antanut asetuksen 8.12.2022 yksityistieasetuksen vä-
liaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden 
aikana tiekunta voi saada valtionavusta muun muassa yksityistien pe-
rusparantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla. 

Esitys kunnossapitoavustuksen ja perusparannusavustuksen keskinäi-
sestä jakosuhteesta täsmentyy, kun hakuaika päättyy ja kaikki hake-
mukset ovat saapuneet.  

Kaupunki määrittelee avustuskelpoisuusluokituksen, jos tiekunnalla ei 
ole sitä ennestään tai tiekunta haluaa siihen muutosta. Kaupunki pyytää 
erikseen tiekunnalta vaikutusalueen maankäyttö- ja liikennetietoja. Kau-
punki voi myös muuttaa luokitusta, jos tiekunnan ehdot eivät täyty luoki-
tuksen osalta.  

Jos tiekunnalla on jo kaupungin perusperusparannusavustusta hakiessa 
päätös valtion parantamisavustuksen saamisesta, tällöin tekninen lauta-
kunta voi myöntää tiekunnalle perusparannusavustuksen heti yksityis-
tieavustuksien hakuajan päätyttyä. Muuna aikana tiekunnan hakiessa 
avustuspäätöstä se voidaan joutua myöntämään vain ehdollisena, joka 
on sidottuna jäljellä olevaan määrärahaan.  

Esitykset vuoden 2023 yksityistieavustusten jakoperusteista ovat liit-
teenä.  

Lisätietoja: yksityistiekoordinaattori Ritva Järvinen, puh. 020 615 4521, 
ritva.jarvinen(at)kouvola.fi, maaseutupalvelujen päällikkö Minna Anttila, 
puh. 020 615 7826, minna.anttila(at)kouvola.fi  

Teknisen johtajan ehdotus:  

Tekninen lautakunta hyväksyy vuoden 2023 yksityistieavustusten jako-
perusteet liitteen mukaisesti.  

Yksityistieavustukset ilmoitetaan haettaviksi 31.3.2023 klo 15.00 men-
nessä.  
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Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Ritva Järvinen oli paikalla kokouksessa tämä asian käsittelyn ajan. 

____________ 

Jakelu  Yksityistiet 

Yksityistiekoordinaattori 

Maaseutupalvelujen päällikkö 

Liitteet 

Liite1 Yksityistieavustusten jakoperusteet 2023_Tela26012023 

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Kouvolassa 01.02.2023 

Ritva Ahola 

pöytäkirjanpitäjä 

*** Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti. *** 
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Yksityistieavustusten jakoperusteet vuonna 2023  

Kouvolan kaupungin yksityistieavustukset myönnetään talousarvion määrärahan puitteissa. 

Tiekunnan avustuskelpoisuuden määritys yksityistieavustuksia myönnettäessä (kunnossa-

pito- ja perusparannusavustukset) 

Tien tulee olla järjestäytynyt tiekunnaksi. Tie on toimituksella perustettu tai tiekunnan perustamiskokouk-

sessa. Tiellä tulee olla ajantasaiset yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä yksityis-

tietä koskevat rajoitukset ovat ajan tasalla myös Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä, Digi-

roadissa (YksTL 50 §). 

Maanmittauslaitos pitää rekisteriä niistä yksityisistä teistä, joita koskevien asioiden hoitamista varten on 

perustettu tiekunta (yksityistierekisteri). Yksityistierekisteri on osa kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuo-

tettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) 3 §:ssä tarkoitettua kiinteistötietojärjestelmää. Avustet-

tavien teiden kokonaispituudet ovat Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmän yksityistierekisterin 

laskennallisen pituuden mukaiset.  

Yksityistien on oltava vakituisen asutuksen pääsytie vähintään 500 metrin matkalla. Avustettava tieosuus 

mitataan viimeisimmän asutun tilan tai tärkeäksi katsotun toiminnon liittymään. Avustus koskee Kouvolan 

kaupungin alueella sijaitsevia teitä.   

Yksityistielain 85 §:n perusteella, jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai 

tieosakkaita yhteisesti tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtu-

vaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee. Sama koskee tietä, 

jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. Tien käytöstä 28 §:n nojalla suoritettavan maksun 

periminen voidaan kieltää tien kunnossapitoa koskevassa avustuspäätöksessä koskien kaupungin järjestä-

mää julkista liikennettä. (Yksityistielaki 28 § Muiden kuin tieosakkaiden oikeus käyttää tietä). 

Kunnossapitoavustukset 

 
1. Tiet jaetaan kahteen luokkaan, entisen valtionavustuskelpoisuuden täyttävät tiet (luokka I) ja muut kau-

pungin avustuskriteerit täyttävät tiet (luokka II). 

 

Luokka I määritellään seuraavasti: 

• tiet, jotka ovat saaneet ELY-keskukselta aiemmin valtionavustuskelpoisuuspäätöksen tiet (ELY-

keskus ei enää nykyisin päivitä luokituksia) 

• kaupunki voi tarvittaessa teknisen lautakunnan päätöksellä nostaa (II lk > I lk), jos I-luokan avus-

tusehdot täyttyvät tai laskea (I lk > II lk) tiekunnan luokitusta, elleivät I-luokan avustusehdot 

täyty. 

• I-luokassa on oltava vähintään kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä ja tie on pysyvän asutuksen 
käytössä vähintään 1000 metrin matkalla ja/tai läpikulkutie 

• ilman vakituista asutusta olevaa läpikulkutietä ei avusteta 
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Luokka II määritellään seuraavasti: 

• II-luokassa on oltava vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö ja tie on pysyvän asutuksen 

käytössä vähintään 500 metrin matkalla ja/tai tie on läpikulkutie. 

• ilman vakituista asutusta olevaa läpikulkutietä ei avusteta 

Tärkeäksi luokitellut toiminnot:  

o Kouvolan kaupungin hyväksymät yleiset uimarannat 

o yleisesti merkittävät virkistysalueet mm. kansallispuistot, luontokohteet/kaupungin yllä-

pitämät luontopolut 

Erityisavustuslisä Repoveden kansallispuistoon johtaville yksityisteille 

o avustusmäärärahoista jaetaan 8 000 euron erityisavustus 

o jako-osuus 8 000 eurosta Tihvetniemen yksityistielle 60 % eli 4 800 euroa ja Hevosojan 

sekä Kuisman yksityisteille 1 600 euroa kummallekin  

o myönnetään, jos tiekunta on hakenut kaupungilta yksityistieavustusta kunnossapitoon 

jakoperusteiden mukaisesti  

o erityisavustuksen tulee kohdistua kansallispuistoon johtavan tieosuuden kunnossapi-

toon 

Avustuksia ei makseta tielle tai tienosalle, joka palvelee pelkästään yritystoimintaa.  

Kaupunki määrittelee avustuskelpoisuusluokituksen, jos tiekunnalla ei ole sitä ennestään tai tiekunta 

haluaa siihen muutosta. Kaupunki pyytää tiekunnalta erikseen tien vaikutusalueen maankäyttö- ja lii-

kennetietoja. Kaupunki voi myös muuttaa luokitusta, jos tiekunnan ehdot eivät täyty luokituksen osalta.  

Avustukset jaetaan seuraavien kertoimien perusteella: 

Tien avustusluokka kerroin 

I.I 1,6 
I.II 1,4 
I.III 1,2 
I.IV 1,0 
II 0,5 

 
2. Yksityisteiden vapaaehtoisen yhdistymisen tapahduttua tekninen lautakunta nostaa harkintansa mu-

kaan sen tieosan/tiekunnan osalta Kouvolan kaupungin myöntämää kunnossapitoavustusluokkaa, joka 
on saanut pienintä kunnossapitoavustusta tai ei ole saanut sitä lainkaan. 
 

3. I-luokan teiden laskennalliset kokonaispituudet tarkastetaan muutaman vuoden välein maanmittauslai-

toksen yksityistierekisterin mukaisiksi samoin vakituisen asutuksen mukaan määräytyvät avustuspituu-

det. 

 

4. II-luokassa tien vakituisen asutuksen määrä tiekunnan vaikutusalueella tarkastetaan väestörekisteritie-

tojen perusteella hakemuksen saavuttua.  

 

5. Tiekunnan on kerättävä osakkailtaan tiemaksuja, jotka ilmenevät tiekunnan vuosittaisesta kirjanpidosta. 

Mikäli tiekunta ei kerää vuosittain tiemaksuja, vaan kerää esimerkiksi kahdelta vuodelta samalla kertaa, 
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niin siitä on mainittava hakemuksen lisätiedoissa. Mikäli tiekunta ei kerää tiemaksuja lainkaan, niin vuo-

sittaisesta kunnossapitoavustuksesta vähennetään 20 %. Vastikkeeton työ ei korvaa osakkaiden tiemak-

suja. 

 

6. Avustusta saavan tiekunnan on pidettävä vuosikokous vähintään joka neljäs vuosi yksityistielain § 60 

mukaan. Tiekunnan vuosikokous suositellaan pidettäväksi joka vuosi.  Viimeisin kokouspöytäkirjajäljen-

nös liitetään hakemuksen liitteeksi samoin kopiot tuloslaskelmasta ja taseesta vuodelta 2022 tai kooste-

lomake tiekunnan kirjanpidon tapahtumista. Liitteet on toimitettava hakuaikana. 

 

7. Avustusten myöntämisessä ja maksatuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää ja kulloin-

kin voimassa olevaa Kouvolan kaupungin hallintosääntöä soveltuvin osin. 

 

8. Alle 50 euron kunnossapitoavustuksia ei makseta. 

 

9. Mikäli avustuksen saanut tiekunta ei anna hakemuksen liitteeksi pyydettyjä tietoja (kooste edellisvuo-

den kirjanpitotiedoista tai kopiot tuloslaskelmasta ja taseesta) tai antaa vääriä tietoja, peritään myönne-

tyt avustukset takaisin.  

 
10. Kunnossapitoavustukset maksetaan, kun teknisen lautakunnan päätös on saanut lainvoiman. 

 

Perusparannusavustukset 

 

Kaupungin perusparannusavustusten avustusosuudet ovat seuraavat: 

Perusparannushankkeen rahoitus Valtion  
avustuksen 

osuus 

Kaupungin 
avustuksen 

osuus 

Tiekunnan 
osuus 

Valtion perusparannusavustuksen saavat hankkeet:    

- normaalit perusparannushankkeet 70 % 20 % 10 % 

- sillan perusparannushankkeet 85 % 10 %   5 % 

 

Perusparannushankkeita, joihin haetaan pelkästään kaupungin avustusta, ei avusteta. 

Valtion (ELY) ja kaupungin avustamat perusparannushankkeet 
 

1. Avustus myönnetään tiekunnan kaupungille osoittaman hakemuksen perusteella, kun valtiolta on 

tullut tieto myönteisestä avustuspäätöksestä ja jos kaupungin avustuskelpoisuuden määritysehdot 

täyttyvät tiekunnan osalta. 

 

2. Kaupungin ja valtion (ELY) yhdessä avustamissa hankkeissa viranomaistarkastuksen tekee ELY. 

 

3. Suurissa, yhdessä valtion kanssa rahoitettavissa hankkeissa maksettava avustus voidaan jakaa use-

alle vuodelle. Maksatus voidaan suorittaa, mikäli talousarviossa on varattu tarkoitukseen määrära-

hat. 
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4. ELY:n ja kaupungin yhdessä avustamissa hankkeissa kaupunki voi tehdä osamaksatuksia samassa 

suhteessa kuin ELY. Tiekunnan tulee toimittaa tieto ELY:n tekemästä välimaksatuksesta kaupungille. 

 

5. Tiekunnalla on mahdollisuus hakea perusparannusavustusta hakuajan ulkopuolella, jos tarve ei ole 

ollut tiedossa ennen hakuaikaa. Tiekunnalle voidaan myös harkinnan perusteella ja määrärahojen 

puitteissa myöntää lisäavustusta. 

 

6. Avustusten myöntämisessä ja maksatuksessa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymää ja kul-

loinkin voimassa olevaa Kouvolan kaupungin hallintosääntöä soveltuvin osin. 

 

7. Mikäli avustuksen saanut tiekunta ei anna hakemuksen liitteeksi pyydettyjä tietoja (kooste edellis-

vuoden kirjanpitotiedoista tai kopiot tuloslaskelmasta ja taseesta) tai antaa vääriä tietoja, peritään 

myönnetyt avustukset takaisin. 

 

Yksityistieavustushakemusten hakuaika ja jättäminen 

Avustushakemukset jätetään mielellään sähköisesti. Hakuaika päättyy 31.3.2023 klo 15.00, jolloin hake-

mus tulee olla jätettynä Kouvolan kaupungin kirjaamoon tai sähköisellä avustushakemuksella. Kunnos-

sapitoavustushakemuksen myöhässä jättäneitä yksityisteitä ei avusteta. Avustushakemuksen lähettämi-

nen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Tiekunnalla on mahdollisuus hakea perusparannusavustusta haku-

ajan ulkopuolella, jos tarve ei ole ollut tiedossa ennen hakuaikaa. 

 

Kouvolan kaupungin kirjaamo 

• sähköpostiosoite: kirjaamo@kouvola.fi 

• postiosoite: Kouvolan kaupunki, Kirjaamo, PL 85, 45101 Kouvola 

• käyntiosoite: Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, 45100 Kouvola   

hakemuksen voi jättää kaupungintalon infoon, G-ovi, katutaso 

arkisin klo 7.45–15.00 

mailto:kirjaamo@kouvola.fi
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