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4  Avustettavat parantamishankkeet 

Tässä luvussa käydään läpi yksityistielain ja -asetuksen ja muun lainsäädännön 
säännökset parantamishankkeiden avustamisesta sekä Liikenneviraston asiasta an-
tamat tarkemmat ohjeet. ELY-keskus perustaa avustushakemuksen arvioinnin näihin 
säännöksiin ja ohjeisiin. 
 

4.1  Yleistä 

Yksityistien tienpito koostuu tien rakentamisen jälkeen sen kunnossapidosta ja pa-
rantamisesta. Kunnossapidolla varmistetaan tien päivittäinen liikennöitävyys ja säily-
tetään tien rakenteellinen kunto. Yksityistien parantamisella tarkoitetaan suurempia 
kunnostustoimenpiteitä sekä tien tai sillan laajempaa peruskorjausta. (YksTL 6 §). 
 
Yksityisteiden tienpito on tieosakkaiden vastuulla. Tieosakkaiden on pidettävä tie 
tarkoitustaan vastaavassa eli tieosakkaiden liikenteen edellyttämässä kunnossa. Tie-
osakkaiden on huolehdittava tien jatkuvasta kunnossapidosta. (YksTL 7 §). 
 
Valtio avustaa yksityisteiden parantamishankkeita. Avustusta haetaan ELY-keskuk-
selta. Avustuksen myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia ja yksityistielakia. 
Valtion talousarviossa päätetään vuosittain käytettävissä olevan määrärahan suu-
ruus.  
 
Avustuksilla turvataan yksityistieverkon kunnon säilyminen. Avustuksilla vähenne-
tään tieosakkaille aiheutuvaa tienpitorasitusta. Avustukseen liittyy velvollisuus sallia 
tien vapaa yleiskäyttö, josta avustuksen voidaan samalla katsoa olevan korvaus.  
 
Avustusta voi saada tiekunnan hallinnoima tie, jota käytetään pysyvän asutuksen 
pääsytienä tai jolla on huomattava liikenteellinen merkitys 
 
Yksityistieasetuksessa on tarkemmin säädetty, minkälaisiin tarkoituksiin avustusta 
voi saada. Valtionavustusta tien parantamiseen voidaan harkinnan mukaan antaa 
tien, siihen kuuluvien alueiden sekä rakenteiden ja laitteiden, erityisesti siltojen, vau-
rioitumisesta johtuviin töihin, joiden ei voida katsoa kuuluvan tien kunnossapitoon. 
(YksTA 18 §). 
 
Parantamisavustusta voi saada tien ja siltojen vaurioiden korjaamiseen tai vaurioitu-
misen estämiseen. Myös kantavuuden ja kuivatusjärjestelmän parantamista ja liiken-
neturvallisuuden parantamishankkeita voidaan avustaa.  
 
Rakentamiseen tai siihen verrattavaan tien tason parantamiseen, esimerkiksi uuden 
tien tekeminen tai tien päällystäminen tai tievalaistuksen rakentaminen, avustusta ei 
pääsääntöisesti voida myöntää.  
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4.2  Ensisijaisesti avustettavat hankkeet  

Avustukset kohdennetaan ensisijaisesti hankkeisiin, joissa liikennöinti tiellä on ta-
pahtuneen vaurion takia kokonaan estynyt tai uhkaa estyä. Tällaisia hankkeita ovat  
− siltojen ja isojen rumpujen uusiminen tai vaurioiden korjaaminen 
− teiden tulvavaurioiden korjaaminen ja estäminen 
− teiden routavaurioiden korjaaminen 
 
Tyypillisiä siltahankkeita ovat   
− koko sillan uusiminen   
− sillan korvaaminen putkisillalla tai rummulla  
− siltarakenteiden uusiminen ja korjaaminen 
 
Putkisillaksi sanotaan halkaisijaltaan vähintään kaksi metriä (Ø  2000 mm) olevaa 
rumpua.  
 
Siltahankkeiden erityispiirteitä esitetään tarkemmin luvussa 7. 
 
Isolla rummulla tarkoitetaan halkaisijaltaan vähintään metristä rumpua 
(Ø 1000 mm) tai virtaamaltaan vastaavaa kaksoisputkirumpua. Rumpujen osalta 
yleisimmin tulee kysymykseen rummun uusiminen.  
 
Tien yksittäisten pahojen vauriokohteiden korjaaminen kuuluu myös ensisijaisesti 
avustettaviin hankkeisiin. Tien on voinut tai uhkaa katkaista tulva tai paha runkokeli-
rikko. Hankkeiden suunnitteluun ja vaurioiden korjaamiseen liittyviä asioita käsitel-
lään luvussa 6. 
 

4.3  Muut avustettavat hankkeet 

Muita avustettavia hankkeita ovat 
− kantavuuden ja siihen liittyen kuivatusjärjestelmän parantaminen 
− liikenneturvallisuuden parantaminen, kuten vaarallisen kaarteen oikaisu, liitty-

mäkohdan parantaminen tai tielinjan siirtäminen 
− lauttapaikan parantaminen 
 
Tien riittämättömään kantavuuteen ovat useimmiten syynä heikko pohjamaa, liian 
ohuet päällysrakennekerrokset, kerrosten sekoittuminen pohjamaahan sekä tieraken-
teen puutteellinen kuivatus.  
 
Tien kantavuutta parannetaan yleisimmin tien rakennekerroksia vahvistamalla. Tien 
kantavan kerroksen paksuutta voidaan lisätä ja samalla voidaan estää suodatin-
kankaalla rakennekerroksien sekoittuminen. Tien kantavaa kerrosta voidaan vahvis-
taa myös muilla menetelmillä. Tarvittaessa vahvistetaan tien alusrakennetta massan-
vaihdolla tai erilaisilla vahvisteilla.  
 
Kantavuuden parantamiseen liittyy yleensä myös samanaikainen tien kuivatusjärjes-
telmän eli ojien ja rumpujen kunnostaminen.  
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Liikenneturvallisuusperusteella avustetaan useimmiten teiden pieniä siirtoja pois ta-
louskeskuksen pihapiiristä. Myös yksittäisten vaarallisten tiekohtien korjaamista voi-
daan avustaa. 
 
Myös lauttapaikan parantamista voidaan avustaa. Avustettavia hankkeita voivat olla 
lossin tai lautta-aluksen parantaminen tai vaihtaminen suurempaan esimerkiksi kan-
tavuuden lisäämiseksi samoin kuin laiturirakenteiden parantaminen. Hankkeen hy-
väksyttävät kustannukset määräytyvät lähtökohtaisesti samoin perustein kuin tie- ja 
siltahankkeissa. 
 
Uuden lauttayhteyden perustamista tai uuden lossin tai lautta-aluksen hankintaa ei 
avusteta. Avustusta voidaan yksityistielain perusteella myöntää ainoastaan lautta-
paikkojen ylläpitoon eli niiden käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin ja parantami-
seen. 
 
Hankkeiden suunnitteluun liittyviä asioita käsitellään luvussa 6. 
 

4.4  Parantamishankkeiden yhteydessä tehtävät 
muut työt  

Valtionavustusta voidaan myöntää tien kunnossapitoon ja parantamiseen (YksTL 93 
§). ELY -keskukset kohdentavat käytettävissä olevat määrärahat parantamishankkei-
siin ja erityiskohteiden kunnossapitoon. Parantamishankkeisiin sisältyvien kunnossa-
pitoluonteisten töiden, uuden tien rakentamisen tai tien laatutason nostamiseen täh-
täävien töiden osalta ELY -keskukset noudattavat seuraavassa esitettyjä linjauksia. 
 
4.4.1  Kunnossapitoluonteisten töiden avustaminen 

Kantavuuden parantamiseksi tarpeelliset kuivatusjärjestelmän eli ojien ja rumpujen 
parantamishankkeet voidaan hyväksyä.  
 
Laajemman parantamishankkeen osana voidaan hyväksyä samanaikaisesti tehtäviä 
kunnossapitoluonteisia töitä, esimerkiksi tien kulutuskerroksen lisääminen.  
 
Yksittäisen tienkohdan tai sillan parantamishankkeen yhteydessä muualla tiellä teh-
täviä tavanomaisia, vuosittaisia kunnossapitotöitä ei avusteta. 
 
Pelkkää tavanomaista kunnossapitoa (esimerkiksi auraus ja lanaus tai pelkkä kulu-
tuskerroksen lisääminen tai pelkkä ojien kunnostus ja pienten rumpujen uusiminen) 
ei avusteta parantamisavustuksin. 
 
4.4.2  Tielinjan siirtämisen avustaminen 

Tielinjan siirtäminen liikenneturvallisuusnäkökohtiin perustuen esimerkiksi pois talo-
uskeskuksen pihapiiristä samoin kuin vaarallisen tienkohdan tai liittymäpaikan oikai-
seminen tielinjaa siirtämällä on avustuskelpoinen toimenpide. Tietä siirrettäessä on 
varmistuttava tarvittavista toimituspäätöksistä ja viranomaisluvista. Uuden tielinjan 
osalta on varmistuttava myös riittävistä pohjatutkimuksista ja rakennekerroksista. 
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YksTL 38b §:n perusteella tien siirtämisestä ja siirtämisen kustannuksista päätetään 
yksityistietoimituksessa. Siirtämisen kustannukset jaetaan tien siirtämisestä saata-
van hyödyn mukaan. Kiinteistönomistajan lisäksi tiekunta eli muut tieosakkaat voi-
daan velvoittaa osallistumaan kustannuksiin tieyksikköjensä mukaisessa suhteessa. 
Tällainen kustannusjakopäätös ei sinänsä vaikuta hankkeen avustuskelpoisuuteen tai 
sen hyväksyttäviin kustannuksiin. 
 
Hankkeen omarahoituksen osalta voidaan päättää myös niin, että yksi tai useampi 
kiinteistönomistaja maksaa valtionavustuksen jälkeen maksettavaksi jäävän omavas-
tuuosuuden kokonaan niin, ettei tiekunnalle tule lainkaan maksettavaa. 
 
Esimerkki 1: Toimituksessa on määrätty kiinteistönomistaja vastaamaan siirtämisen 
kustannuksista. Tiekunta toteuttaa hankkeen ja voi saada siihen valtionavustuksen. 
Valtionavustus kohdistuu tällöin kiinteistönomistajan maksuosuuteen. Jos valtion-
avustus on 50 %, jää kiinteistönomistajan maksettavaksi 50 %.   
 
Esimerkki 2: Toimituksessa on määrätty hankkeen kustannusjaoksi: tiekunta 50 % - 
kiinteistönomistaja 50 %. Tiekunta toteuttaa hankkeen kokonaan ja voi saada siihen 
valtionavustuksen. Valtionavustus kohdistuu tällöin molempien maksuosuuksiin. Jos 
valtionavustus on 50 %, jää tiekunnan maksettavaksi 25 % ja kiinteistönomistajan 
maksettavaksi 25 %.   
 
4.4.3  Päällystämisen avustaminen 

Uuden päällysteen tai pintauksen tekemistä ei avusteta. Kysymyksessä ei ole yksityis-
tieasetuksen 18 §:ssä mainittu tien vaurioitumisesta johtuva työ, vaan tien laatutason 
nostaminen.  
 
Poikkeustapauksina päällystämisen avustamisessa voivat tulla kysymykseen esim. 
siltakohteen välittömän läheisyyden päällystäminen (perusteena esimerkiksi kansi-
rakenteen suojaaminen) tai tapaukset, joissa yksityistie toimii maantien kevyen lii-
kenteen väylän osana.  
 
Tiekunta voi omalla kustannuksellaan päällystää tien. Päällysteen alapuolisten ra-
kennekerrosten tekemistä voidaan avustaa vähintään soratien kantavuusvaatimusta 
80 MN/m2 vastaavaan määrään saakka.  
 
Vanhan päällysteen tai pintauksen korjaamista voidaan avustaa. Tällaisia päällysteitä 
on erityisesti yksityisteiksi muuttuneilla vanhoilla maanteillä. Tarkoituksenmukaisin 
toteutustapa (vaihtoehtona huonokuntoisen päällysteen poistaminen) on kuitenkin 
aina arvioitava päällysteen ja sen aiempien korjausten kestoikä huomioon ottaen.  
 
Yksityistieliittymän päällystetyn osuuden, ns. lipan, korjaamista osana laajempaa 
hanketta voidaan myös avustaa.  
 
4.4.4  Tievalaistuksen avustaminen 

Uuden tievalaistuksen rakentamista ei avusteta. Kysymyksessä ei ole yksityistie-
asetuksen 18 §:ssä mainittu tien vaurioitumisesta johtuva työ, vaan tien laatutason 
nostaminen.  
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Poikkeuksen muodostaa aiemmin valaistun tien siirtäminen, jolloin myös valaistuk-
sen siirtäminen voi olla avustuskelpoinen toimenpide. Poikkeuksen voi muodostaa 
myös tilanne, jossa yksityistie toimii maantien kevyen liikenteen väylän osana.  
 
4.4.5  Kaapelit, pylväät ja johdot 

Kaapeleiden, pylväiden ja johtojen siirtämistä ei avusteta. Kysymyksessä eivät ole 
yksityistielain 5 §:ssä mainitut tiehen kuuluvat rakenteet ja laitteet. Kaapelit, pylväät 
ja johdot ovat yksityisoikeudellisin sopimuksin tiealueelle sijoitettuja laitteita, joiden 
siirtämisestä ja siirtämisen kustannusvastuusta on sovittu erikseen.  
 
Kaapelien, pylväiden ja johtojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon tien mahdolli-
nen tuleva parantamistarve. 
 
Yksityistietä parannettaessa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon telelii-
kennekaapeleiden tuleva sijoittamistarve tiealueelle. Tarvittaessa tierakenteeseen 
voidaan sijoittaa jo valmiiksi kaapeleiden asennusputkia.  
 
4.4.6  Maanteiden yksityistiejärjestelyt ja yksityistien muuttaminen maantieksi 

Yksityistieliittymien poistaminen ja korvaavien yhteyksien rakentaminen tehdään 
maantielain mukaisesti. Jos yksityistä tietä sovitaan käytettäväksi maantien kevyen 
liikenteen väylän osana, sovitaan yksityistien ylläpidosta erikseen. Hankkeissa ei käy-
tetä valtionavustuksia.  
 
Yksityistien muuttuessa maantieksi ei sen mahdollisesti tarvittavaan kuntoonpanoon 
voida käyttää valtionavustusta. Myöskään maantien muuttuessa yksityistieksi ei 
mahdollisesti tarvittavien muutostoimenpiteiden rahoittamiseen voida käyttää 
valtionavustusta.  




