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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITO- JA PERUSPARANNUS-
AVUSTUKSET 
 
Kunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 yksityisteiden kunnossapito- ja perusparannus-
avustukset.  
 
Tekniselle lautakunnalle osoitetut hakemukset on toimitettava Kannonkosken kunnanviras-
toon 14.05.2021 mennessä osoitteella: Kannonkosken kunta, Järvitie 1, 43300 Kannon-
koski. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä. 
 
 
 
Yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet 2021 

Avustettavan tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään yksi vakituinen asuinrakennus vä-
hintään 500 metrin päässä tien alkupisteestä. Poikkeuksena ovat läpikulkutiet tai muut tiet, 
joilla katsotaan olevan erityisen huomattavaa liikennettä tai yleistä merkitystä. Avustetta-
van tien käyttämistä muuhun, kuin osakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa 
kieltää (YTL 85 §). Kunnossapitoavustukseen käytettävissä oleva määräraha jaetaan kel-
poisuusehdot täyttäville tiekunnille tukikelpoisten kilometrien mukaisessa suhteessa ha-
kemuksesta. 
 
Tien kunnossapitoa on: 
 kesähoito (höyläys, lanaus, pölynsidonta, päällysteiden hoito, vesakontorjunta, niit-

to) 
 talvihoito (aurausviitoitus, lumen poisto, talvihöyläys, liukkauden torjunta, ojien ja 

rumpujen talvikunnossapito, jääteiden kunnossapito) 
 muu hoito (liittymien hoito, tien laitteiden hoito) 

 
 
 
Yksityisteiden perusparannusten avustusperusteet 2021 

ELY-keskukset myöntävät vuosittain tiekunnille yksityistielain mukaista harkinnanvaraista 
valtionavustusta, joka on tarkoitettu yksityisteiden parantamishankkeisiin ja erityiskohtei-
den kuten lossien ylläpitoon. 
 
Kannonkosken kunta osallistuu määrärahojensa puitteissa ensisijaisesti niiden tiekuntien 
hankkeiden avustamiseen alueellaan, jotka ovat saaneet ELY-keskuksen (Tiehallinnon) 
avustusta. Kunnan avustuksen saamisen ehtona on, että tiekunta on hakenut avustusta 
myös kunnalta. 
 
Tien perusparannusta on:  
 siltojen rakentaminen ja laajamittainen korjaus tai parantaminen 
 suurikokoisten, vähintään 1000 mm rumpujen ja uusiminen 
 tien kantavuuden parantaminen (edellyttää suodatinkankaan käyttöä ja min. 32 mm 

mursketta kantavaan kerrokseen) 
 kuivatuksen parantaminen 
 liikennetekniset ja liikenneturvallisuutta parantavat muutokset 
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Tiekunnan omavastuuosuus on vähintään 20 % rakentamiskustannuksista. 
 
Toissijaisesti, mikäli määrärahaa on jäljellä, perusparannusavustuksen määräraha jaetaan 
vain kunnalta perusparannusavustusta hakeneille tiekunnille avustuskohteiden tärkeysjär-
jestyksen mukaisesti. Tiekunnan omavastuuosuus on vähintään 80 % rakentamiskustan-
nuksista. 
 
Yksityistieavustukset haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, minkä lisäksi tulee toimit-
taa hakemuksen edellyttämät liitteet. Myönnetyt avustukset maksetaan maksettuja kuitte-
ja vastaan 10.12.2021 mennessä. 
 
Tekninen lautakunta 


