
 

Yksityistiet kuntoon 

2022-2023 Info 6/2022 

”Aktiivisilla tiekunnilla ja hyvin hoidetuilla yksityisteillä elinvoimaa maaseudulle”.  

 

 

 

Mikäli suunnittelette perusparannusta ensi vuodelle 2023 on aika toimia 

NYT!  

Vuoden 2023 perusparannusavustuksen viimeinen hakupäivä 5.8.2022. 

 

 

Ottakaa yhteyttä! 

yksityistievastaava Carolina Sjögård puh. 0440 555 338, yksityistiet@loviisa.fi 

(lomalla 27.6 – 24.7.2022) 



Yksityisteiden avustukset 

  

Loviisan kaupungin avustukset yksityisteille:  

lisätietoa:  www.loviisa.fi--> Työ ja elinkeino→Yksityistiet 

yksityistievastaava Carolina Sjögård puh. 0440 555 338, yksityistiet@loviisa.fi 

a) Kunnossapitoavustus 

Jokainen aktiivinen tiekunta kannattaa hakea joka vuosi.  

b) Perusparannusavustus vuodelle 2023 

- alustava hakemus, jossa mukana perusparannusavustus lomake, jonka liitteenä 
yksityiskohtainen työnkuvaus ja todenmukainen kustannuslaskelma jätetään työn 
suorittamista edeltävänä vuonna. Eli vuoden 2023 perusparannusavustushakemuksen 
viimeinen jättöpäivä; toimitettu meille viimeistään 5. elokuuta 2022 klo 14.00 

- 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 

- maksettavat avustukset (alle 50 000€ perusparannuksille):  

• 1 000€ - 10 000€ 
- avustukset alle 1 000€ otetaan huomioon liikenneturvallisuuteen liittyvissä 

toimenpiteissä. 

- perusparannusavustus maksetaan kuitteja vastaan sen jälkeen, kun työ on tehty ja 

tarkastus on suoritettu, ennakkoa voidaan maksaa isommille projekteille, joille 

valtionavustusta on myönnetty 

Suosittelemme, että tiekunta hakee myös valtionavustusta yli 10 000 euron perusparannukselle! 

MIKÄLI SUUNNITTELETTE ISOMPAA PERUSPARANNUSTA OTTAKAA YHTEYTTÄ 

YKSITYISTIEVASTAAVAAN MAHDOLLISIMMAN AIKAISIN, NIIN PROJEKTI VOIDAAN HUOMIOIDA 

SEURAAVAN VUODEN TAOUSARVIOSSA. 

http://www.loviisa.fi--/


Valtionavustukset yksityisteille  

lähde, lisätietoa:  

 

 https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen 

 

Valtionavustuskelpoisuuden ehdot 
Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja myöntämisen ehtona on, että tie on todettu 
valtionavustuskelpoiseksi. Valtionavustuskelpoisuuden ehdot ovat seuraavat: 

• tielle on perustettu tiekunta ja 
• tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen 

yksityistierekisterissä ja tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) 

 

Avustettavat hankkeet 
Ensisijaisesti avustettavia hankkeita ovat muun muassa: 

• huonokuntoiset sillat ja suuret tierummut 
• liikenneturvallisuuden kannalta tärkeät kohteet 
• merkittävät ja yllättävät luonnonolosuhteiden aiheuttamat korjauskohteet 

Lisäksi voidaan avustaa muun muassa: 

• tien kuivatuksen ja kantavuuden parantamista 
• muuta liikenneturvallisuuden parantamista, kuten tielinjan siirtäminen tai kaarteen 

oikaisu 
• tulva- ja routavaurioiden korjaamista 

 

Kiireellinen korjaustarve 
• Jos yksityistiellä huomataan akuutti korjaustarve, kuten rummun sortuminen,  ja tien 

korjaukseen halutaan valtionavustusta, tiekunnan edustajan tulee ottaa heti yhteyttä 
ELY-keskukseen Liikenteen asiakaspalvelun kautta: liikenteen.asiakaspalvelu@ely-
keskus.fi tai 0295 020 603 (ark. klo 9-15). Avustusta ei voida myöntää 
jälkikäteen. 

 

https://www.ely-keskus.fi/yksityisteiden-parantamisen-avustaminen


Avustuksen suuruus 
Avustus on yleensä 50 % hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvonlisäverollisista 
kustannuksista. Joissakin hankkeissa avustus voi olla suurempi eli 75 %. Tällaisia ovat 
muun muassa siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset sekä 
poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden tielle aiheuttamien vaurioiden korjaaminen. 

 

Hakeminen 
Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustuksen hakemisesta on päätettävä tiekunnan 

kokouksessa ja tästä on tehtävä merkintä kokouspöytäkirjaan. 

Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden 

parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. 

Avustettavien parantamishankkeiden koolla ei ole alarajaa, mutta käytännössä alle 10 

000 euron hankkeita avustetaan harvoin. 

Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä 

sijaitsee. Hakemukset käsitellään keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskuksessa. Avustusta 

voi hakea ympäri vuoden (ei hakuaikaa). Suositeltavaa on kuitenkin tehdä hakemus 

viimeistään kesäkaudella ennen suunniteltua töiden tekemisvuotta. 

Yksityisteiden valtionavustushakemus tehdään ensisijaisesti sähköisessä 

verkkoasioinnissa.  Sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. 

pankkitunnuksilla. 

Ellei sähköisen verkkoasioinnin käyttö ole mahdollista, voit hakea avustusta yksityistien 

parantamista varten Yksityisen tien parantamisen valtionavustus -lomakkeella. 

 

Liitä hakemukseen 

Hakemuksen mukana aina toimitettavat liitteet 

• rekisteriote ja karttaliite, johon tien vaikutusalueen pysyvä asutus on merkitty 
(Maanmittauslaitos, Ote kiinteistötietojärjestelmästä/yksityistie) 

• todistus tai muu tuloste ajantasaisista tiedoista tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä 
(Digiroad) 

• pöytäkirjanote tiekunnan kokouksesta, jossa avustuksen hakemisesta on päätetty 
• suunnitelma-asiakirja (työselitys, suoritepohjainen kustannusarvio, 

suunnitelmakartta) 

Neuvonta yksityisteiden valtionavustusasioissa 
Lisätietoja ja neuvontaa yksityisteiden valtionavustuksista saa liikenteen asiakaspalvelusta 
(ma–pe klo 9–16) 

• liikenteen.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi 
• Palauteväylä.fi (Kysy neuvoa) 
• 0295 020 603 (pvm/mpm) 

 

https://liikenne.palautevayla.fi/help

