
 
  
YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSPERUSTEET 
 
1. Yksityistielain 560/2018 84 §:n mukaisesti kunta voi avustaa yksityistietä, kun ne täyttävät seu-

raavat asiat: 
 Yksityistielle on perustettu toimiva tiekunta (49§). 
 Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen rekisterissä (50§, 89§). 
 Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestel-

mässä (50§). 
Kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa hakuhetkellä, avustus on 0,40 €/m viimeiseen pysyvään 
asutukseen ja loput 0,07 €/m. Jos jokin kohdista ei ole kunnossa, avustus maksetaan pienempänä 
0,35 €/m viimeiseen pysyvään asutukseen saakka ja loput 0,07 €/m.  
 
2. Kunnossapitoavustuksia myönnetään muutenkin kuin voimassa olevan yksityistielain perus-

teella. Näissä perusteissa voidaan käyttää mm. kuntalakia tai kuntastrategiaa. Perusteena voi 
olla esimerkiksi maaseudun asuttuna pitäminen.  
Jos tietä hoidetaan yhteiseen lukuun (sopimustie), tie on ns. oma tie tai tiellä on julkista yleis-
hyödyllistä käyttöä, avustusta maksetaan viimeiseen pysyvään asutukseen saakka tai yleis-
hyödyllisen käytön mukaan 0,35 €/m.  
 

3. Oulaisten kaupungin alueella oleville metsäautoteille voidaan maksaa avustusta perusteena 
metsätalouselinkeinon edistäminen. Metsäteiden osalta avustus on 0,07 €/m ja se maksetaan, 
jos määrärahaa on jäljellä kohtien 1 ja 2 jälkeen. Jos määräraha ei riitä 0,07 €/m mukaisesti, 
avustussumma voi olla pienempi. Avustusmäärän päättää silloin tekninen lautakunta. 

 
Tien pituus tule olla vähintään 200 metriä. Avustuksia myönnetään siihen saakka, mihin kunkin 
vuoden määrärahat riittävät. Hakuaika on 1.4. – 30.9.2022. 
Hakemus tulee tehdä vuosittain Oulaisten kaupungin nettisivuilla olevalla lomakkeella 
https://www.oulainen.fi/yksityistiet 
 
 
YKSITYISTEIDEN PERUSPARANNUS- JA RAKENTAMISAVUSTUSPERUSTEET 
 
Yksityisteiden rakentamis- ja perusparannusavustus on harkinnanvarainen avustus. Päätökset te-
kee tekninen lautakunta hakemuksen ja liitetietojen perusteella.  
Yksityistielain 560/2018 84 §:n mukaisesti kunta voi avustaa yksityistietä, jos seuraavat asiat ovat 
kunnossa: 
 Yksityistielle on perustettu toimiva tiekunta (49§). 
 Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen rekisterissä (50§, 89§). 
 Yksityistietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Liikenneviraston tie- ja katuverkon tietojärjestel-

mässä (50§). 
Myös ns. sopimustiet ja omat tiet voivat saada avustusta harkinnan mukaan. 

OULAISTEN KAUPUNKI 
    
 



 
Hakuaika on 17.6.2022 mennessä ja siitä seuraavassa teknisen lautakunnan kokouksessa tehdään 
avustuspäätökset. Käytettävä määräraha myönnetään vuosittain. Sen lisäksi avustuksen määrään 
voi vaikuttaa mm. montaako kiinteistöä / osakasta / käyttäjää tie palvelee, tietyyppi, aiemmin 
hankkeelle saadut avustukset jne. 
Myönnetty avustus maksetaan toteutuneista kustannuksista kuitteja vastaan kuluvan vuoden ai-
kana. Viimeinen kuittien toimituspäivä on 31.12.2022. 
 
Asfalttipäällystettä ei avusteta. 
Mikäli työssä käytetään ulkopuolista urakoitsijaa, kaupunki edellyttää pyytämään tarjoukset vähin-
tään kolmelta yritykseltä yli 5000 €:n hankkeissa. 
 
Hakemus tulee tehdä Oulaisten kaupungin nettisivuilla olevalla lomakkeella 
https://www.oulainen.fi/yksityistiet 
 


