
Pertunmaan kunta 

Yksityis/eavustukset 

________________________________________________________________________________ 

Ote yksityis)e laista 560 / 2018: 

84 § 

Kunnan avustus 

Kunta pää8ää sen varoista yksityis/en /enpitoon myönne8ävistä avustuksista, avustuksen 
ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin /en tekemisen tai kunnossapidon o8amisesta 
kokonaan tai osaksi kunnan suorite8avaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle /enpitoon 
on, e8ä /etä koskevien asioiden hoitamista varten on peruste8u /ekunta ja e8ä /ekuntaa ja 
yksityis/etä koskevat /edot yksityis/erekisterissä sekä /e- ja katuverkon /etojärjestelmässä 
ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. 

Pertunmaan kunta myöntää yksityisteille kunnossapitoavustuksia. Avuste6avan yksityis7en tulee palvella 
pysyvää asutusta tai sillä on oltava muu huoma6ava paikallinen merkitys. Tien tulee olla vähintään 500 
metriä pitkä. Pysyväs7 asu6una taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on 
väestö7etojärjestelmään tallenne6u asuinpaikka. 

Huom! Uuden yksityis/elain myötä edellytyksenä avustuksen myöntämiselle /enpitoon on mm. e8ä, 
/ekuntaa ja yksityis/etä koskevat yhteys/edot yksityis/erekisterissä (MML) sekä /e- ja katuverkon 
/etojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin YksTL84 §:ssä edellytetään. 

Avustus ja sen määrä on täysin kunnan harkinnassa ja avustusmäärät vaihtelevat vuosi6ain talousarvion 
pui6eissa. Avustuksista pää6ää kunnan Tekninen lautakunta teknisen johtajan esityksen perusteella. 

Kunnossapitoavustusta haetaan kunnan Tekniseltä lautakunnalta. Edellisenä vuonna avustusta saaneille 
7ekunnille pos7tetaan vuosi6ain avustushakemus materiaali ja avustuksen hakuaika pää6yy yleensä 
huh7kuun loppuun mennessä. Kunnossapitoavustus myönnetään hakuehdot täy6äville 7ekunnille Teknisen 
lautakunnan päätösten mukaises7. 



Avustushakemuksessa kaikki pyydetyt 7edot on täyte6ävä, puu6eelliset hakemukset hylätään ja avustusta 
ei myönnetä. Avustusta myönnetään vain Pertunmaan kunnan alueelle oleville yksityisteille. Mikäli 7e 
sijaitsee useamman kunnan alueella, avustusta saa vain 7en sille osalle, joka sijaitsee Pertunmaalla. 
Kunnossapitoavustusta saadakseen 7ekun7en tulee ilmoi6aa hakemukseen viimeisen pitämänsä 
vuosikokouksen päivämäärä. Yksityis7elain 85 §:n mukaises7 kunnan kunnossapitoavustusta saavien teiden 
käy6ämistä muuhun kuin 7eosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää eikä 7etä saa 
sulkea. Tätä edellytetään kaikilta avustusta saavilta teiltä. 

  ___________________________________ 

Avustuksen myöntämisen yleisiä ehtoja: 

- Avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun määrärahan mukaan 

- Tiekunnan tulee vuosi6ain kerätä 7emaksuja osakkailta 

- Avustus myönnetään 7liselvitysten mukaan jälkiavustuksena edellisen vuoden menojen perusteella 

- Tiekunnan on toimite6ava kaikki pyydetyt 7edot hakemuksen yhteydessä, puu6eelliset hakemukset 
hylätään. 

- Avustus on maksimissaan 50 % hyväksytyistä kunnossapitokuluista. 

Ilmoita /ekunnan yhteys/edot yksityis/erekisteriin 

Maanmi6auslaitos pitää rekisteriä 7ekun7en hallinnassa olevista yksityisistä teistä. 

On tärkeää, e6ä 7ekunnan yhteys7edot ovat ajan tasalla, koska muun muassa kunnat, metsäkeskukset, ELY-
keskukset ja kuljetusyri6äjät tarvitsevat 7ekun7en yhteys7etoja. Yhteys7edot ovat tärkeitä myös 
Maanmi6auslaitokselle, kun 7en vaikutusalueella olevista maanmi6austoimituksista 7edotetaan. 

Tiekunnan yhteys7edot voit helpoimmin ilmoi6aa Maanmi6auslaitokselle sähköises7. 

Ilmoita yhteys7etojen muutoksesta myös kuntaan. 

Lisä7etoja antaa: 

Jouni Huusari 

tekninen johtaja – rakennustarkastaja, va 

jouni.huusari@pertunmaa.fi 

040 6727556 
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