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Selostus asiasta Nykyiset yksityisteiden avustusperiaatteet on hyväksytty Kaarinan ja Piikkiön 
yhdistyessä vuonna 2009. Tuolloin avustusperiaatteet yhdistettiin siten, että 
otettiin käyttöön Piikkiön periaatteet. Tällöin Kaarinan yksityistiet määriteltiin 
vastaaviin luokkiin Piikkiön yksityisteiden kanssa.

Uudet avustusperiaatteet on laadittu 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain § 
84 ehtojen mukaisesti. Uusissa avustusperiaatteissa avustuksen myöntämisen 
edellytyksenä on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu 
tiekunta ja, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä 
sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmissä ovat ajantasaiset.

Avustusten hakemisesta ilmoitetaan kaupungin virallisissa kuulutuksissa ja 
verkkosivuilla. Avustushakemukset on jätettävä kaupungille vuosittain 
maaliskuun loppuun mennessä. 

Yksityisteiden uusia avustusperiaatteita esitellään tarvittaessa tarkemmin 
lautakunnan kokouksessa.

Kaarina-
strategian 
toteutuminen

-

Liitteet Liite 89/2019, yksityisteiden avustusperiaatteet

Oheismateriaali -

Esittelijä Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen 89/2019 mukaiset uudet yksityisteiden 
avustusperusteet.

Päätös § 155 Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ote Kaupungininsinööri Risto Saari
Maanmittausteknikko Hannu Paajanen

155 §
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YKSITYISTIEAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUODESTA 2020 ALKAEN

Kaarinan kaupunki myöntää vuosittain yksityisteille avustusta kunnossapitoon ja perusparannukseen
talousarviossa varatuista määrärahoista. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä
koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat
tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Kunnossapitotoimenpiteitä ovat mm. tien höyläys, lanaus, pölynsidonta, vesakon torjunta, vierialueen
niitto, auraus, aurausviitoitus, talvihöyläys, talvihiekoitus, soran tai murskeen lisäys kulutuskerrokseen,
liikennemerkkien kunnossapito sekä muut näihin verrattavat vuosittain toistuvat työt, joilla varmistetaan
tien liikennekelpoisuus.

Perusparannustoimenpiteitä ovat mm. tien tasauksen ja linjauksen parantaminen, uusien sivu- ja
laskuojien sekä rumpujen rakentaminen, tien leventäminen, maakivien poisto, siltojen uusiminen sekä
muut sellaiset perusparannustyöt, joiden tarkoitus on parantaa tien rakennetta ja kuntoa.
Perusparannustöistä tulee esittää erillinen suunnitelma.

Kaupunki valvoo avustukseen oikeutettujen töiden toteutumista ja tarvittaessa evää avustuksen, mikäli
toimenpiteet eivät toteudu.

Kaupungin järjestämä palveluliikenne ja koululaiskuljetukset on sallittava ilman käyttömaksua, mikäli
yksityistie saa kaupungin avustusta.

Avustusten jakamisessa huomioidaan mm. läpiajoliikenteen mahdollisuus, liikenteellinen merkitys,
yksityistien vaikutusalue, tieosakkaiden määrä ja kiinteistöjen painoluvut, tien pituus, tiekunnan tili- ja
talousarvioselvitys sekä muut mahdollisesti esitetyt seikat.

Avustus myönnetään ainoastaan määräaikaan (vuosittain maaliskuun viimeinen päivä; 31.3.) jätettyjen
hakemusten perusteella. Hakemuslomakkeen saa kaupungin verkkosivuilta tai palvelupisteistä.

TEL 29.10.2019 liite 89/2019: Yksityisteiden avustusperiaatteet



KAARINAN KAUPUNKI

Oikaisuvaatimus
oikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Myös sähköinen 
asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaati-
mus 
viranomainen ja
-aika

Tekninen lautakunta on viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään.

Kirjaamon yhteystiedot

Postiosoite:
Kaarinan kaupungin kirjaamo
Tekninen lautakunta
PL 12
20781 Kaarina

Käyntiosoite: 
Oskarinkatu 4

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kaarina.fi
Faksi 02 - 243 4066
Puhelin +358 50 302 6151
Aukioloaika ma-pe klo 9-15

Oikaisuvaatimus
aika ja sen 
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kaarinan kaupungin kirjaamoon yllä olevaan 
osoitteeseen määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan 
asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

Pöytäkirjan 
nähtäväksi 
asettaminen
yleisessä 
tietoverkossa

Kokouksesta laadittava pöytäkirja asetetaan nähtäväksi 6.11.2019 
kaupungin kotisivuille osoitteessa www.kaarina.fi.

29.10.2019
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Selvitys 
päätöksen 
antamisesta 
tiedoksi

4.11.2019

 Lähetetty postitse tavallisena/kirjattuna kirjeenä 
 Lähetetty tiedoksi sähköisesti
 Lähetetty postitse saantitodistusta vastaan
 Luovutettu annettavaksi haastetiedoksiantona
 Luovutettu asianosaiselle/tämän edustajalle kirjallista todistusta vastaan

Oikaisuvaatimuks
en sisältö ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä 
viestinä, yhteystietoina pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 
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