
 

 

Sopimus yksityistien kunnossapidosta 

 

1. Sopimusosapuolet 

Tilaaja: XXXX yksityistien tiekunta 

Tuottaja: Kittilän kunta, tekninen toimi 

 

2. Sopimuksen kohde 

Tällä sopimuksella Kittilän kunta palveluntuottajana sitoutuu 
yksityistielain 84 §:n mukaisesti suorittamaan korvausta vastaan 
kohdassa 3 määritellyt tien hoitoon liittyvät työt XXXX yksityistiellä.  

 

3. Tien hoitoon liittyvät työt 

Talvikausi 

Aurausviitoitus 
Lumen- ja sohjonpoisto 
Polanteen tasaaminen ja poisto 
Lumivallien madaltaminen 
Sohjo-ojien teko 
Pinnan karhentaminen 
 
Kesäkausi 

Soratien tasaaminen (2 krt / kesäkausi) 

 

4. Tiekunnan velvollisuudet ja vastuut 

Tiekunta hallinnoi ja vastaa yksityistielain 48 §:n mukaisesti tienpidosta 
ja toimii täten tienpitäjänä. Tiekunnalla tulee olla vastuuvakuutus 
mahdollisten vahinkotapausten osalta.  

Tiekunta vastaa tien kunnossapidosta yksityistielain 24 §:n mukaisesti. 
Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikista sellaisista 
vaurioista joista voi aiheutua vaaraa tien käyttäjille. 

Tiekunnan hallinto tulee tapahtua yksityistielain mukaisesti. Tiekunnalla 
tulee olla asioiden hoitamista varten hoitokunta tai toimitsijamies. 

 

 



 

 

5. Tiekunnan korvaus tien hoidosta  

Tiekunta työn tilaajana korvaa Kittilän kunnan järjestämästä 
vuosittaisesta palvelusta aiheutuvat kulut seuraavasti: 

- Kunta laskuttaa tiekunnalta vuosittain km-kustannuksen joka ylittää 
avustustason 1.250 €/km  

- Km-kustannus koostuu todellisista kustannuksista kuten 
alihankintakuluista ja yleiskustannuksesta   

- Tässä pvm:ltä xx.xx.xxxx alkavassa sopimuksessa käytetään 
vuoden 2019 km-kustannusta joka on 2.600 € 

- Kustannustaso tarkistetaan aina ennen uuden sopimuskauden 
alkua. Sopimuskausi on 1.1. – 31.12. välinen aika. Vajaan 
sopimuskauden osalta käytetään laskutusperusteena hintaa joka on 
vuosihinta / 12 x kuukausimäärä 

- Tämän sopimuksen perusteella laskutetaan XXXXXX tiekunnalta 
km-kustannuksena 1.350 €, joka muodostuu seuraavasti: 2.600 € – 
1.250 € = 1.350 €. 

- Tiekunnan tiestön yhteispituuden ollessa XX km on vuosilaskutus 
yhteensä XX.XX euroa  

Kunta laskuttaa korvauksen vuosittain 15.12. mennessä. 

 

6. Sopimuksen irtisanominen 

Sopimus on voimassa toistaiseksi.  

Sopimuksen voi kumpikin osapuoli irtisanoa yksipuolisesti. Irtisano-
minen tulee tapahtua 1.5. – 31.7. välisenä aikana.  

Sopimusta ei päätetä kesken talvikauden (loka - huhtikuu). Sopimuksen 
velvoitteita ei voi siirtää eteenpäin muille osapuolille ilman toisen 
osapuolen hyväksyntää. 

Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan keskinäisin 
neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, erimielisyydet 
ratkaistaan voimassa olevan yksityistielain mukaisesti. 

 

7. Muut sopimusehdot 

Tien tulee olla vähintään 1,0 km:n pituinen pysyvän asutuksen 
käyttämältä matkalta.  



 

 

Sopimus ei koske pysyvän asutuksen jälkeistä maa- tai 
metsätalouskäytössä olevaa tai vapaa-ajan asunnoille johtavaa tietä. 

Yksityistien tulee olla kunnossapitokalustolle turvallisesti liikennöitävää. 
Kääntöpaikan tulee olla tarpeeksi laaja kuorma-auton vaatimalle tilalle.  

Tiellä ei saa olla sellaisia vaurioita jotka voivat aiheuttaa vaurioita 
kalustolle, tiekunta vastaa tällaisten vahinkojen korvaamisesta työn 
suorittajalle. 

Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan kunnalle, mikäli tiekunnan 
tiedoissa tapahtuu sellaisia muutoksia mitkä voivat vaikuttaa tien 
avustuskelpoisuuteen. 

Avusta saavaa yksityistietä ei saa sulkea, tielle ei saa asettaa puomeja 
tai liikennettä kieltäviä merkkejä. Liikennettä voidaan kuitenkin rajoittaa 
kelirikkokautena. 

 

8. Sopimuksen allekirjoitukset 

Tätä sopimusta on tehty kaksi (2) samasanaista kappaletta, toinen 
Kittilän kunnalle ja toinen XXXXX yksityistien tiekunnalle. 

 

Kittilässä      .      .2020 

 

Tekninen johtaja  Yhdyskuntainsinööri 

 

_________________________ _________________________

     
 

Kittilässä      .      .2020 

XXXXX yksityistien tiekunnan puolesta 

 

__________________________ 

   
 

Liitteet  Ote kiinteistötietojärjestelmästä 
  Karttaote sopimuksen piiriin kuuluvasta tiestöstä 
  Tiekunnan toimielimen yhteystiedot 


