Yksityisteiden avustusperusteita muutettu
Uudet avustusmuodot
Tekninen lautakunta päätti 24.2.2021 pidetyssä kokouksessaan yksityisteiden avustusperusteiden
muuttamisesta. Uusien avustusperusteiden mukaan kunta myöntää avustuksia vain järjestäytyneille
tiekunnille. Avustusmuotoina ovat vain rahallinen aurausavustus ja rahallinen kesäkunnossapitoavustus.
Päätöksestä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen eli päätös ei ole vielä lainvoimainen. Tekninen
lautakunta on kuitenkin päättänyt panna päätöksen täytäntöön.
Aikaisemman käytännön mukaan kunnalta on voinut hakea rahallista aurausavustusta, aurausta kunnan
suorittamana, kesäkunnossapitoavustusta ja perusparannusavustusta. Aurauksesta kunnan suorittamana
(ns. hyväksyminen kunnan aurausohjelmaan) ja perusparannusavustuksesta luovutaan toistaiseksi
kokonaan. Uusien perusteiden mukaan avustuksia voivat hakea vain järjestäytyneet tiekunnat eli
yksityishenkilöille ei avustuksia enää myönnetä.
Vuonna 2019 voimaan tulleen uuden yksityistielain mukaan yhtenä ehtona kunnan myöntämälle
avustukselle on se, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta. Kunnalla ei siis
yksityistielain mukaan ole enää mahdollista avustaa sellaisia yksityistielain soveltamisalaan kuuluvia teitä,
joille ei ole perustettu tiekuntaa (ns. järjestäytymätön yksityistie). Avustamiseksi katsotaan myös auraus
kunnan suorittamana.

Tasapuolinen käytäntö
Avustusperusteita muuttaessa on pyritty luomaan selkeä ja yksiselitteinen avustuskäytäntö. Aikaisemmin
kunnalla on ollut laaja mahdollisuus avustaa tai aurata yksityisteitä haluamallaan tavalla. Avustusperusteita
muutettaessa otettiin lähtökohdaksi yksityistielain asettamat reunaehdot sekä kuntalaisten tasapuolinen
kohtelu.
Kunnan aurausohjelmassa olleista teistä osa on ollut järjestäytyneitä tiekuntia, osa ns. järjestäytymättömiä
yksityisteitä ja osa yksityistielain soveltamisalaan kuulumattomia piha- tai sopimusteitä.
Järjestäytymättömiä yksityisteitä ei ole yksityistielain mukaan enää mahdollista avustaa, mutta piha- ja
sopimusteitä laki ei sulje avustamisen ulkopuolelle. Teknisen lautakunnan päätöksellä myös piha- ja
sopimustiet on rajattu avustamisen ulkopuolelle, jotta kuntalaiset olisivat yhdenvertaisessa asemassa
avustuksia myönnettäessä.
Teknisen lautakunnan 24.2.2021 tekemä päätös on herättänyt runsaasti keskustelua. Tilanteen
selkiyttämiseksi kunnanhallitus on perustanut työryhmän selvittämään haja-asutusalueiden
aurausmahdollisuuksia. Työryhmän tulee antaa esityksensä kunnanhallitukselle 30.6.2021 mennessä.
Työryhmän esityksestä ja sen mahdollisista vaikutuksista kunnan aurauksiin ja aurausavustuksiin
tiedotetaan erikseen.

Tiekunnan perustamisessa auttaa maanmittauslaitos
Tiekunta voidaan perustaa Maanmittauslaitoksen yksityistietoimituksessa, tiekunnan
perustamiskokouksessa tai kiinteistörekisterinpitäjän päätöksellä. Lisätietoja tiekunnan perustamisesta saa
Maanmittauslaitoksen nettisivuilta maanmittauslaitos.fi tai puhelinpalvelusta 029 530 1110.

Mikäli yksityistiet haluavat jatkossa saada kunnalta avustusta, tulee niiden järjestäytyä. Yksityistieksi
luetaan tie, jolle on merkittynä rasitteena tieoikeus. Maanmittauslaitokselta voi tarkistaa, että onko omaan
pihaan johtavalle tielle merkitty tierasitetta.

Aurausohjelmaan hyväksyttyjen teiden auraukset päättyvät
Aurausohjelmaan hyväksyttyjen teiden osalta auraukset päättyvät tänä keväänä kunnossapitokauden
päättyessä 30.4.2021. Muut avustusmuodot on myönnetty vuodeksi kerrallaan. Ensi talvesta lähtien
kaikkien kunnan aurausohjelmissa olleiden yksityisteiden ja yksityishenkilöiden on hankittava auraus itse.
Kunta ei enää jatkossa kilpailuta yksityisteiden aurausurakoitsijoita.
Aurausavustukset ovat parhaillaan haettavana 15.9.2021 saakka. Kesäkunnossapitoavustuksista on
tiedotettu aikaisemmin ja niiden hakuaika on jo päättynyt.
Lisätietoja kunnan myöntämistä yksityisteiden avustuksista antaa tekninen johtaja p. 0400 466 705,
tekninen.osasto@tervola.fi.
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