
 
 
 

TAMMELAN KUNNAN TIEAVUSTUSMÄÄRÄRAHOJEN 

HAKUOHJEET 
 

YLEISTÄ 
 
Tammelan kunnanvaltuusto päättää toimialojen ja palvelualueiden avus-
tuksien määrärahat vuodelle 2020 talousarvion käsittelyn yhteydessä jou-
lukuussa 2019. Määrärahasta jaetaan kunnossapito-avustusta. Määräraho-
jen jaosta ja tieluokkiin jakamisesta päättää tekninen lautakunta. 
 

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että 

tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tie-

kunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksi-

tyistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 

ovat ajantasaiset niin kuin yksityistielain 50 §:ssä edellyte-

tään. Tiedot tulee toimittaa maanmittauslaitokselle ennen 

avustuksen myöntämistä, viimeistään 31.3.2020. 

 

JAKOPERUSTEET 
 
Tiet jaetaan kolmeen tieluokkaan, joille on määrätty avustusprosentit, avus-
tus yksityistielle myönnetään alla olevien luokkien/prosenttien mukaisesti. 
 
Tiekunnan tule täyttää huolellisesti kohta ”Tienpituus”, jossa tiedustellaan 
eriteltynä tien kokonaispituus, sekä pysyvän asutuksen ja loma-asutuksen 
osuudet kilometreinä. Tieosuuksia, joilla ei ole kumpaakaan em. asutusta 
ei avusteta. 
 
Tieluokat ovat seuraavat: 

 
I-luokka (avustusprosentti 60) merkittävät läpiajotiet (yleiseltä yleiselle tielle 
tai vähintään merkittävälle yksityistielle) yksiköimätöntä ”yleistä liikennettä” 
esim. koulukyydit yms. 
II-luokka (avustusprosentti 40) vakituista asutusta (vakituisella asutuksella 
tarkoitetaan, että kiinteistön asukkaat ovat henkikirjoilla ao. kiinteistöön) 
III-luokka (avustusprosentti 20) pääasiallisesti loma-asutusta palveleva tie-
osuus 
 
Käytännössä seurataan myös tiekunnan omia menoja tien kunnossapidos-
sa. Jos tien omat kunnossapitomenot ovat pienemmät kuin vuosittainen 
taksa – myönnetään avustus tiekunnan oman ”alemman” km-korvauksen 
mukaan. Jos taas tiekunnalta on mennyt edellisenä vuonna enemmän eu-
roja kilometriä kohden kuin mitä kunnan taksa on – myönnetään avustusta 
vain vahvistetun taksan mukaisesti. 



 
Kunnossapito-avustukset 
 
- tien on oltava yleisesti käytössä, useampia tienkäyttäjiä palveleva yksityis-

tie, tien varrella on oltava pysyvää asutusta, tielle on perustettu tiekunta, 
lisäksi edellytetään, että tiekunta pitää tien hyvin liikennöitävässä kunnos-
sa 

- tie on jaettu yksiköihin tienkäyttäjien käytön mukaisessa suhteessa ja että 
tien kunnossapidosta huolehtii hoitokunta tai toimitsijamies 

- tieosakkaat ovat maksaneet edelliseltä vuodelta osuutensa mukaiset 
maksut tien kunnossapidosta 

- tiekunnalla tulee olla kirjanpito menoistaan ja tuloistaan, joista tileistä tulee 
selvitä mm. tiemaksut ja saadut avustukset 

 
Peruskorjaus- ja kalustohankinta-avustukset 
 
- Mikäli tiekunta harkitsee tien peruskorjausta tai kalustohankintoja tu-

lee sen laatia investointivaraussuunnitelma hakemuksensa liitteeksi. 
- Varsinaisia peruskorjaus ja kalustoavustuksia ei myönnetä. 

 

HAKEMUKSET 
 
Lomake tulee oman etunsa mukaisesti tarkoin täyttää tiekunnan toimesta ja 
merkitä vastaukset jokaiseen kohtaan. 
 

Hakemus on palautettava liitteineen ensisijaisesti 
sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo@tammela.fi  Jos 
sähköistä hakemusta ei ole mahdollista tehdä tulee 
kirjallinen hakemus toimittaa kuntaan osoitteella: 
Tammelan kunta, Kirjaamo, Hakkapeliitantie 2, 31300 
Tammela. Kuoreen merkintä: ”Avustushakemus”. Ha-
kemusten tulee olla perillä 30.9.2019. 
 
Myöhästyneenä saapunutta hakemusta ei oteta käsittelyyn. 
 

LIITTEET 
 
- tilinpäätöstaseet, joista tulee selvitä mm. perityt yksikkömaksut ja saa-

dut avustukset eriteltyinä 
 
Mikäli tiekunta antaa hakemuksessaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, 
niin avustus voidaan jättää myöntämättä, vaikka siihen muuten olisi edelly-
tykset. 
 
Tammela 6.9.2019 
 
Tekniset Palvelut 
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