
Yksityisteiden avustusperusteet 2022  

Kunnossapitoavustus: 

- tiedotus avustuksen hausta kirjeitse Loviisan tunnetuille tiekunnille, Loviisan 
internetsivuilla ja kuulutus lehdissä 
 

- avustusta maksetaan perustetuille tiekunnille, yhteystiedot tulee ilmoittaa/ päivittää 
Maanmittauslaitokseen, tien rajoitukset Digiroadiin. 
 

- ajoissa jätetty täydellinen hakemus liitteineen siihen osoitetulla lomakkeella, viimeinen 

jättöpäivä; toimitettu meille viimeistään 8. huhtikuuta 2022 klo 14.00 

- hakemus tuodaan tai lähetetään postitse osoitteeseen: 
Maaseututoimi 
Bäckasinkuja 1 A,  
07880 LILJENDAL  
tai Lovinfoon,  
 
sähköpostitse yksityistiet@loviisa.fi 
 

- kunnossapitoavustushakemukseen tulee liittää:  
▪ edellisen vuosikokouksen pöytäkirja (enintään 4 vuotta vanha) 
▪ edellisen vuoden hyväksytty tilinpäätös; liitteenä toiminnantarkastajien 

lausunto tai puheenjohtajan/toimitsijamiehen allekirjoittama tilinpäätös 
 

- puutteelliset hakemukset hylätään, jos niitä ei ole täydennetty määräaikaan mennessä 

- myöhästyneet hakemukset hylätään 
 

- kaksi eri kunnossapitoluokkaa: 
*I-luokka: vakituinen asutus, läpiajoliikennettä 

*II-luokka: vapaa-ajan asutus 

- kunnossapitoavustus maksetaan syksyllä 
- maaseutulautakunta määrittää vuosittain avustuksen määrän molemmissa luokissa 

olemassa olevien budjettivarojen puitteissa 
 

- myönnetään korkeintaan 80% edellisen vuoden tiekunnan kunnossapitokustannuksista. 
 

- avustus maksetaan viimeiseen asuttuun kiinteistöön 
 

- avustus myönnetään kiinteänä avustuksena kilometriltä, sen mukaan kuinka pitkä osuus 
tiestä täyttää luokan vaatimukset 
 

- metsä- ja peltoteille ei myönnetä avustusta 

- tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa 
kieltää tai tietä sulkea (Yksityistielaki 85 §) 

Tiedustelut:  maaseutuasiamies Carolina Sjögård yksityistiet@loviisa.fi, 0440 555 338 
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Yksityisteiden avustusperusteet 2022 

Perusparannusavustus vuodelle 2023: 

- tiedotus avustuksen hausta kirjeitse Loviisan tunnetuille tiekunnille, Loviisan 
internetsivuilla ja kuulutus lehdissä 
 

- avustusta maksetaan perustetuille tiekunnille, yhteystiedot tulee ilmoittaa/ päivittää 
Maanmittauslaitokseen, tien rajoitukset Digiroadiin. 
 

- alustava hakemus, jossa mukana perusparannusavustus lomake, jonka liitteenä 
yksityiskohtainen työnkuvaus ja todenmukainen kustannuslaskelma jätetään työn 
suorittamista edeltävänä vuonna 

- viimeinen jättöpäivä; toimitettu meille viimeistään 5. elokuuta 2022 klo 14.00 

- hakemus tuodaan tai lähetetään postitse osoitteeseen: Bäckasinkuja 1 A, 07880 

LILJENDAL tai Lovinfoon, sähköpostitse yksityistiet@loviisa.fi 

- maksettavat avustukset (alle 50 000€ perusparannuksille):  

• 1 000€ - 10 000€ 

• avustukset alle 1 000€ otetaan huomioon liikenneturvallisuuteen 
liittyvissä toimenpiteissä.  

- suuremmille yli 50 000€ perusparannuksille on mahdollista myöntää talousarvion 
puitteissa suurempi avustus 
 

- perusparannus on kokonaisprojekti, joka pyrkii nostamaan tien laatua tai osaa siitä, sekä 
parantamaan tieturvallisuutta 
 

- perusparannuksella tarkoitetaan: 
             -tierummun/-rumpujen vaihto 

             -ojitus  

             -tien kantavuuden parantaminen ja tien muotoilu 

             -tien leventäminen 

             -tien suoristaminen tai tien korottaminen 

             -routimisen vähentäminen 

             -suurien kivien poisto tieltä tai sen vierestä 

             -siltojen uudistaminen tai perusteellinen korjaus 

- metsä- ja peltoteille ei myönnetä avustusta 

- tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa 
kieltää tai tietä sulkea (Yksityistielaki 85 §) 

- tien asvaltointiin tai valaistukseen ei myönnetä avustusta 

- maaseutulautakunnalla on oikeus vaatia lisätöitä perusparannuksessa 

- perusparannusavustus voidaan hylätä, jos perusparannustarve on syntynyt tien 
kunnossapidon laiminlyönnistä 
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- perusparannusavustus odottamattoman vahingon korjaukseen voidaan maksaa 
takautuvasti, jos on rahaa 

- perusparannusavustus maksetaan kuitteja vastaan sen jälkeen kun työ on tehty ja 
tarkastus on suoritettu, ennakkoa voidaan maksaa isommille projekteille, joille 
valtionavustusta on myönnetty 

Tiedustelut:  maaseutuasiamies Carolina Sjögård yksityistiet@loviisa.fi, 0440 555 338 
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