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 1. Yleistä avustusten myöntämisperusteista 

Nämä yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustusten sekä ympäristönsuojelutyön avustuksen 
myöntämisperusteet täydentävät kaupunginhallituksen 19.9.2022 hyväksymiä Tampereen kaupungin 
avustusten ja apurahojen yleisiä periaatteita. 

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaoston alaisten avustusten myöntämistä ohjaavat 
kansallisten säädösten ja ohjeiden lisäksi vuosittain vahvistettava talousarvio sekä kaupunginhallituksen 
määräämät yleiset periaatteet ja jäljempänä mainitut myöntämisperusteet. Avustukset ovat 
vastikkeettomia ja harkinnanvaraisia julkisia avustuksia. Avustustoiminnassa toimitaan hallintolaissa 
(434/2003) säädetyn hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat muun muassa 
tasapuolinen kohtelu, puolueettomuus, suhteellisuus, tarkoitussidonnaisuus ja luottamuksensuoja. 

Yksityisteiden ja ympäristönsuojelutyön avustusten tavoitteena on edistää kaupungin strategisten 
tavoitteiden toteutumista ja täydentää kaupungin toimintaa. 

2. Yksityisteiden peruskorjaukseen ja kunnossapitoon myönnettävät avustukset 

Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto päättää jäljempänä mainittuihin perusteisiin 
nojaten harkintansa mukaan yksityisteiden tienpitoon myönnettävistä avustuksista kaupungin 
talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Avustettavia kohteita ovat yksityisteiden 
peruskorjaukset ja kunnossapito. Yksityisteiden avustukset perustuvat aina todellisiin, avustuksen 
myöntäjän hyväksymiin kustannuksiin. 

2.1 Yksityisteiden peruskorjausavustus  

Yksityisteiden peruskorjausavustuksia myönnetään toimintaan, joilla säilytetään tien käyttökelpoisuus ja 

rakenteellinen kunto. Peruskorjauksilla tavoitellaan tien alkuperäistä laatua. Peruskorjauksilla voidaan 

tehdä myös liikenneturvallisuutta ja liikennöitävyyttä parantavia pienehköjä parannustöitä. 

Peruskorjauksen kohdistuessa siltahankkeeseen myönnettävän avustuksen määrä on enintään 5 % 

hankkeen kustannusarviosta. Muissa peruskorjaushankkeissa kuin siltahankkeissa, myönnettävän 

avustuksen määrä on enintään 10 % hankkeen kustannusarviosta. Myönnettävän avustuksen 

suuruuteen vaikuttavat muun muassa yksityisteiden avustuksiin käytössä olevat määrärahat. 

Avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa peruskorjausavustusten 

kriteereistä, mikäli kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee 

tällöin avustushaun yhteydessä esittää perustelut, joiden pohjalta esittää hankkeen täyttävän edellä 

mainitut poikkeamiskriteerit. 

Avustusta voivat hakea 

Yksityisteiden peruskorjausavustuksia voivat hakea tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 
• tien hoitamista varten on perustettu tiekunta 
• tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua taloutta 
• yksityistien pituudesta vähintään yhden (1) kilometrin on sijaittava Tampereen kaupungin alueella 
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• tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 
ovat ajantasaiset yksityistielain (560/2018) edellyttämällä tavalla. 

Avustusta myönnetään 

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti seuraavien kohteiden korjaus- ja perusparannustöihin: 

• sillat ja tierummut 
• tulva- routavauriot 
• tien kantavuus 
• kuivatusjärjestelyt. 

Avustusta ei myönnetä 

Avustusta ei myönnetä kohteisiin, jotka eivät täytä yksityisteitä koskevaa sääntelyä ja/tai näissä 
myöntämisperusteissa asetettuja kriteerejä. 

 
Milloin ja miten voi hakea 

Yksityisteiden peruskorjausavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa, pääsääntöisesti syyskuun loppuun 
mennessä. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla (tampere.fi/avustukset). Yksityisteiden 
peruskorjaukseen tarkoitettua avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella ilmoitetun määräajan 
loppuun mennessä. Halutessaan hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona. Paperimuotoinen hakemus 
tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakemuksen liitteenä 
tulee toimittaa seuraavat: 

• perusparannussuunnitelma sisältäen aikataulun vähintään työtehtävittäin eriteltynä 
• hankkeen kustannusarvio työtehtävittäin eriteltynä 
• haettu valtionrahoitus tai valtionrahoituksen myöntämispäätös  
• kartta, josta ilmenee suunnitellun kohteen laajuus 
• kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä. 
• ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristeristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus. 
 
Kaupunki voi pyytää täydentämään hakemusta sen jättämisen jälkeen. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole 
korjattu tai täydennetty ensimmäisen pyynnön mukaisesti ja pyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään 
käsittelemättä. 

Päätöksenteko ja maksatus 

Avustuksen myöntämisestä päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Avustusta saa 
käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun tarkoitukseen. Hakijalle ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. 
Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, avustus on käytettävä hakemuksessa 
mainittuun tarkoitukseen. Peruskorjausavustusten myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että 
peruskorjaukselle on myönnetty valtionavustus (myöntämispäätös), jonka hakija on toimittanut 
avustuksenmyöntäjälle. Hanke tulee toteuttaa ja kustannusten syntyä valtion avustuspäätöksessä mainittuna 
voimassaoloaikana.  
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Avustuksen saajan tulee toimittaa tiedot ja asiakirjat, joiden perusteella avustuksen myöntäjä voi seurata 
avustuksen käytön asianmukaisuutta. Avustuksen saajan tulee muun muassa toimittaa tiedot ja asiakirjat 
mahdollisista muutoksista hankkeessa koskien myös mahdollisia valtion avustuksen muutospäätöksiä. 
Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitetut avustukset maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kulujen 
mukaisesti tositteita vastaan enintään myönnettyyn summaan saakka ensisijaisesti yhdessä erässä. 
Avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää selvityksiä toteutetuista peruskorjaustöistä. 
 
Avustuksen myöntäjällä on oikeus periä maksetut avustukset takaisin osittain tai kokonaan seuraavissa 
tapauksissa: 
• kaupunki ei saa pyytämiään asiakirjoja, selvityksiä tai tositteita määräajassa 
• avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä 
• kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa. 
 
Avustuksen maksatus voidaan edellä mainituista syistä keskeyttää asian selvittämisen ajaksi tai jo tehty 
avustuspäätös kumota, mikäli avustuksen saamisen edellytykset eivät täyty. 

  
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto ei käsittele kohteelle myönnettyä 
peruskorjausavustusta uudelleen alkuperäisen avustushakemuksen kustannusarvion ylittyessä. Ympäristö- ja 
rakennusjaosto voi käsitellä myönnettyä peruskorjausavustusta uudelleen, mikäli hankkeen 
toteutusajankohta on muuttunut ja valtio on hyväksynyt uuden ajankohdan avustuksen 
myöntämispäätöksellä. 

2.2 Yksityisteiden kunnossapitoavustus 

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia myönnetään toimintaan, jolla varmistetaan yksityistien päivittäinen 
liikennöitävyys ja liikkumisen turvallisuus. Myönnettävän avustuksen suuruuteen vaikuttavat muun muassa 
yksityisteiden avustuksiin käytössä olevat määrärahat. 
 
Avustusten myöntäjä voi tapauskohtaisesti päättää erityistilanteissa poiketa kunnossapitoavustusten 
kriteereistä, mikäli kohde on yhteiskunnallisesti merkittävä ja yleisen edun mukainen. Hakijan tulee tällöin 
avustushaun yhteydessä esittää perustelut, joiden pohjalta esittää hankkeen täyttävän edellä mainitut 
poikkeamiskriteerit. 

Avustusta voivat hakea 

Yksityisteiden kunnossapitoavustuksia voivat hakea tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit: 
• tien hoitamista varten on perustettu tiekunta 
• tien vaikutuspiirissä on vähintään kolme (3) pysyvästi asuttua taloutta 
• yksityistien pituudesta vähintään yhden (1) kilometrin on sijaittava Tampereen kaupungin alueella 
• tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 
ovat ajantasaiset yksityistielain (560/2018) edellyttämällä tavalla. 

Avustusta myönnetään 

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin kunnostustöihin: 
• ojien kaivu ja aukaisu sekä tieluiskien hoito 
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- ojituksen parantaminen ja toimivuuden varmistaminen 
- reunapalteen poisto 

• vierialueiden raivaus 
- vierialueiden ja ojien reunaniitot ja vesakon raivaus 

• tienpinnan hoito ja kunnossapito 
- pölynsidonta 
- pinnan tasaus (lanaus ja kulutuskerroksen lisäys) 
- asfaltoidun tien halkeamakorjaukset ja reikäpaikkaukset 

• rumpujen korjaus ja uusiminen 
- tierakenteen kuivatukseen liittyvät sivuoja- sekä alitusrummut (halkaisija max. 600 

mm) 

• siltojen ja lossien hoito ja uusiminen 
- sillan päällysrakenteen pienkunnostukset esim. kansirakenteen ja kaiteiden 

korjaukset ja osittaiset uusimiset 

• tien talvihoito 
- auraus, polanteen poisto ja liukkauden torjunta 

• liikenteenohjauslaitteet 
- nykyisten liikennemerkkien hoito ja kunnossapitotyöt sekä uusiminen  

Avustusta ei myönnetä 

Avustusta ei myönnetä kohteisiin, jotka eivät täytä yksityisteitä koskevaa sääntelyä ja/tai näissä 
myöntämisperusteissa asetettuja kriteerejä. 

Milloin ja miten voi hakea 

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat haettavissa kerran vuodessa, pääsääntöisesti huhtikuun loppuun 
mennessä. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla (tampere.fi/avustukset). Yksityisteiden 
kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla sähköisellä hakulomakkeella 
ilmoitetun määräajan loppuun mennessä. Halutessaan hakemuksen voi täyttää myös paperiversiona. 
Lomakkeita on saatavana Tampereen palvelupisteestä, osoitteesta Frenckellinaukio 2 B. Paperimuotoinen 
hakemus tulee toimittaa Tampereen kaupungin kirjaamoon ilmoitettuun määräaikaan mennessä. 
Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa seuraavat: 

 
• vahvistettu tilinpäätös tai muu luotettava kirjallinen selvitys edellisvuoden toteutuneista kustannuksista 
• ote Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteristeristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus 
 
Kaupunki voi pyytää tiekuntaa täydentämään hakemusta. Puutteelliset hakemukset, joita ei ole korjattu tai 
täydennetty ensimmäisen pyynnön mukaisesti ja pyynnössä asetetussa määräajassa, jätetään käsittelemättä. 

Päätöksenteko ja maksatus 

Avustuksen myöntämisestä päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Hakijalle 
ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun 
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tarkoitukseen ja mainitun ajan kuluessa. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, 
avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. 

Avustuksen myöntämisen yhteydessä avustusennakkoa määritettäessä huomioidaan avustuksen myöntäjän ja 
avustusta hakeneen tiekunnan aiempi tilisuhde. Tilisuhde määritetään avustuksen myöntäjän aiemmin 
maksamien avustusennakoiden ja hyväksymien toteutuneiden kustannusten perusteella. Mikäli tiekunta ei 
hae avustusta uudelleen tai toiminta lakkaa, kaupungin ja tiekunnan välinen tilisuhde selvitetään ja tasataan. 

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitetut avustukset maksetaan ennakkoon enintään myönnettyyn summaan 
saakka yhdessä erässä. Alle 100 euron avustuksia ei makseta. Avustusta saaneen tiekunnan tulee toimittaa 
avustetun vuoden osalta selvitys toteutuneista kustannuksista avustuksen myöntäjän ilmoittamaan 
määräaikaan mennessä. Avustuksen myöntäjällä on oikeus pyytää lisäselvityksiä ja tositteita toteutetuista 
kunnossapitotöistä. 

Avustuksen myöntäjällä on oikeus periä maksetut avustukset takaisin osittain tai kokonaan seuraavissa 
tapauksissa: 
• kaupunki ei saa pyytämiään asiakirjoja, selvityksiä tai tositteita määräajassa 
• avustusehdot eivät kaikilta osiltaan toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä 
• kaupunki on saanut virheellistä, harhaanjohtavaa tai puutteellista tietoa avustusta koskevissa asioissa. 
 
Lisäksi avustuksen maksatus voidaan edellä mainituista syistä keskeyttää asian selvittämisen ajaksi tai jo tehty 
avustuspäätös voidaan kumota. 
Alle 100 euron suuruisia kustannusarvion summia ei peritä takaisin vuosittaisen maksu-/avustustasauksen 
yhteydessä.  

3. Ympäristönsuojelutyön kohdeavustus 

Ympäristönsuojelutyöhön tarkoitetulla avustuksella edistetään kaupungin ympäristötavoitteiden kuten 
ympäristönsuojelu-, luonnonhoito- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden toteutumista. Avustustoiminnalla 
pyritään lisäämään yhdistysten, muiden yhteisöjen ja kuntalaisten osallisuutta ympäristönsuojeluun sekä 
lisäämään myös näin ympäristön viihtyisyyttä ja siisteyttä. Avustustoiminta täydentää kaupungin omaa 
toimintaa. Ympäristönsuojeluyksikkö linjaa vuosittain avustettavan toiminnan painopisteistä ja kohteista. 
 
Yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto päättää jäljempänä mainittuihin perusteisiin nojaten 
harkintansa mukaan ympäristönsuojelutyöhön myönnettävistä avustuksista kaupungin talousarviossa 
osoitetun määrärahan puitteissa. Ympäristönsuojelutyön avustus perustuu aina todellisiin, avustuksen 
myöntäjän hyväksymiin kustannuksiin. 

Avustusta voivat hakea 

• Yhdistykset ja järjestöt 

• Muut yhteisöt kuten asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt 

• Yksityishenkilöt 

Avustusta myönnetään 
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Avustusta myönnetään ympäristösuojeluyksikön vuosittain linjaamaan avustettavaan toimintaan. Avustusta 
myönnetään toimintaan, tapahtumiin, tempauksiin ja toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat Tampereella 
sijaitseviin yleisiin alueisiin. Avustettavan toiminnan tulee vastata avustuskokonaisuudelle vuosittain 
asetettuja tarkempia tavoitteita ja mahdollisia määrityksiä mm. toiminnan luonteeseen ja vaikuttavuuteen 
liittyen. Avustusta myönnetään kuluvan vuoden toimintaan, eikä sen käyttöä ole mahdollista siirtää 
seuraavalle vuodelle ilman myöntäjän lupaa. 

Avustusta ei myönnetä 

• toimintaan, joka tuottaa voittoa tai jonka keskeinen tarkoitus on varainhankinta 

• investointeihin, ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai perusparantamiseen 

• palkka- tai palkkiomenoihin 

• laitehankintoihin, tallenteisiin tai julkaisuihin 

• yksityisessä omistuksessa oleville alueille. 

• toimintaan, joka ei vastaa ympäristönsuojeluyksikön kulloinkin asettamia toiminnallisia tai laadullisia 
tavoitteita. 

• toimintaan, jonka tavoiteltavat hyödyt jäävät merkitykseltään vähäisiksi tai on ilmeistä, että ne jäävät 
saavuttamatta.  

Avustuksen myöntämistä harkitaan seuraavien seikkojen perusteella 

Avustushakemuksia arvioidaan määrärahojen ja haun yhteydessä ilmoitettujen painopisteiden näkökulmasta 
huomioiden toiminnan laajuus ja vaikuttavuus. Edellä mainittujen seikkojen lisäksi avustuksen myöntämisessä 
huomioidaan niiden jakautuminen alueellisesti tasaisesti. 

Milloin ja miten voi hakea 

Ympäristönsuojelutyön avustukset ovat haettavissa kerran vuodessa, pääsääntöisesti marraskuussa. 
Avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Sähköisen hakulomakkeen sijaan voi hakemuksen toimittaa 
liitteineen postitse. Hakuajan jälkeen jätettäviä hakemuksia ei huomioida.  
 
Hakemuksesta tai erillisistä liitteistä tulee käydä ilmi muun muassa seuraavat asiat:   

• hankkeen, tapahtuman tai projektin suunniteltu toimenpide, toiminta-alue, toteutuksen aikataulu, 
eritelty kustannusarvio sekä arvio mahdollisten talkootyötuntien määrästä  

• selvitys mahdollisista yhteistyökumppaneista  

• hankkeelle, tapahtumalle tai projektille haettava muu tuki  

• hakijan yhteystiedot osoitteineen  

• tilinumero  

• mahdollinen y-tunnus / rekisteröintinumero  

• erillinen selvitys viimeisimmän myönnetyn avustuksen käytöstä, ellei sitä ole toimitettu aiemmin. 

Päätöksenteko ja maksatus 
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Avustuksen myöntämisestä päättää yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto. Hakijalle 
ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Avustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuun 
tarkoitukseen kuluvan vuoden aikana. Jos avustuspäätöksessä ei ole tarkemmin yksilöity käyttötarkoitusta, 
avustus on käytettävä hakemuksessa mainittuun tarkoitukseen. Hakijan tulee itse huolehtia toiminnassa 
esimerkiksi tarvittavien lupien ja vakuutusten hankinnasta.  
 
Kaikkien myönteisen avustuspäätöksen saaneiden tulee toimittaa määräaikaan mennessä 
ympäristönsuojeluyksikköön avustuksen myöntäjän määrittelemä käyttöselvitys, ellei muuta 
avustuksenmyöntäjä ole päätöksessään ilmoittanut. Avustus maksetaan jälkikäteen ja hyväksyttyä 
käyttöselvitystä vastaan. Avustuksenmyöntäjä voi edellyttää avustuksen saaneita toimittamaan tarkentavia 
selvityksiä ja tositteita toteutuneista kuluista. 

Myönnetty avustus voidaan peruuttaa, avustuksen maksatus voidaan keskeyttää tai jo maksetut avustukset 
voidaan vaatia palautettavaksi kaupungin hallituksen hyväksymissä (19.9.2022, § 367) yleisissä periaatteissa 
mainituissa tapauksissa. 


