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Tiekunta 
Toimihenkilö 
Lähiosoite 
Toimipaikka 
 

Pankkiyhteys 
 
BIC: 
IBAN:  

 
 

Tämä kirje on postitettu yksityistierekisterin tietojen perusteella. Mikäli osoitteissa tai pank-
kiyhteydessä on vanhentuneita tai vääriä tietoja, korjatkaa tiedot ja palauttakaa tämä sivu 
tai sivu 4 täydennettynä uusilla tiedoilla avustushakemuksen yhteydessä. 
 

YKSITYISTIEAVUSTUKSET   
 

Maanmittausinsinööri päättää kaupungin varoista myönnettävistä yksityisteiden kunnossa-
pito- ja perusparannusavustuksista viranhaltijapäätöksellään. 
 
Huom! Uuden yksityistielain myötä edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on 
mm., että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat yhteystiedot yksityistierekisterissä (MML) sekä 
tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edelly-
tetään. 
 
Yksityistierekisteriin tiedot voi toimittaa netillä osoitteeseen 
www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot 
 
Diroadiin tiedot voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen info@digiroad.fi. Lain edellyttämät 
tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot ym.) löytyvät Liikenne-
viraston sivuilta os. www.liikennevirasto.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-
digiroadiin.  
 
Otathan ongelmatilanteissa yhteyttä Digiroad-operaattoriin: Puh: 040 507 2301 (klo 9–16). 
 
Liittäkää Digiroad-operaattorin lähettämä kuittaus aineiston lisäämisestä tämän hakemuk-
sen liitteeksi hakemukseen. 
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Kunnossapitoavustukset: 
 
Kaupungin talousarviossa yksityisteiden avustuksiin vuodelle 20xx on varattu xxxx euroa. 
Summasta vähennetään mahdollisesti jaettavat perusparannusavustukset. 
 
Avustusta haetaan liitteenä olevalla esitäytetyllä lomakkeella, joka on tarkoitettu tavan-
omaisen kunnossapitoavustuksen määrittelemiseksi. Hakemus tulee palauttaa xx.xx.20xx 
klo 15 mennessä. 
 
Hakemukset pyydetään palauttamaan postitse osoitteella:  
 
sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@heinola.fi tai postitse osoitteeseen: Heinolan kau-
punki, Asianhallintakeskus, Rauhankatu 3, 18100 Heinola 
 
Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä tai sähköpostiin otsikoksi ”Yksityistieavustukset xxxx”. 
Hakemus tulee palauttaa edellä mainittuun määräaikaan mennessä.  
Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä / avustusta ei myönnetä. 
 
Huom! Tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei 
saa kieltää ajanjaksona, jota avustus koskee eli esim. puomilla ei saa liikennettä rajoittaa 
(YksTL 85§). 

 
Perusparannusavustus: 
 
Perusparannusavustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksen voi jät-
tää perusparannusavustushakemuksen yhteydessä tai erillisenä hakemuksena.  
 
Hakemuksesta tulee selvitä haettava avustuksen määrä, hankkeen toteutusajankohta, 
suunnitelma perusparannushankkeesta, tiedot perusparannuksen työkohteesta, 
kartta, kokonaiskustannuksista (arvio) ja rahoituksesta (mahdollinen valtionapu ja tie-
kunnan osuus), puhelinnumero mahdollisia lisätietojen kyselyjä varten.  
 
Perusparannusavustusten myöntämiseen kaupungin talousarviossa ei ole erillistä määrä-
rahaa. Mikäli perusparannusavustuksia tullaan myöntämään, niin ne ohjataan kaikkein kii-
reellisimpiin töihin ja etusijalla ovat työkohteet, jotka helpottavat tämän jälkeen kunnossa-
pidon menoja.  
 
Määräaikaan mennessä saapuneet perusparannusavustushakemukset käsitellään 
vuoden 20xx yksityistieavustusten yhteydessä. Sen jälkeen saapuneet hakemukset 
käsitellään seuraavan vuoden yksityistieavustusten yhteydessä. 
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Muut yksityisteiden perusparantamisen avustuskanavat (Huom! varmista ajanta-
saisuus) 

Alla on lyhyesti kerrottu ELY-keskukselta ja Suomen Metsäkeskuksen haettavissa olevista 
valtionavustuksista yksityisteiden perusparantamiseen.  
 
Valtionavustukset tien parantamiseen / (ELY-keskus / Liikennevirasto) 
 
Yksityisteiden valtionavustukset haetaan Pirkanmaan ELY-keskuksesta. 

 
Avustusta on mahdollista hakea  
- huonokuntoisiin siltoihin ja tierumpuihin 
- tulva ja routavaurioiden korjaamiseen 
- kantavuuden ja siihen liittyvien kuivatusjärjestelmien parantamiseen 
- liikenneturvallisuuden parantamiseen (vaarallisen kaarteen oikaisu, liittymäkohdan pa-

rantaminen, tielinjan siirtäminen) 
 

Avustus kelpoisuuden ehdot: 
- tielle on perustettu tiekunta 
- tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä ja tie- 

ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) 
 

Lisätietoja valtionavustuksista: Liikenteen asiakaspalvelukeskus, yksityisteiden valtion-
avustusten neuvonta: puh. 0295 020 603 (pvm/mpm) ma–pe 9–16,  
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, www.ely-keskus.fi (> Aiheet > Liikenne > Yksityis-
tieavustukset) 

 

Suomen metsäkeskus, Kemera-tuki 
 

Kemera-tukea voidaan hakea metsäautoteiden rakentamiseen tai perusparannuk-
seen Suomen Metsäkeskukselta.  
 

Avustusta voidaan myöntää / avustusehdot ovat 
- metsätien rakentamista tuetaan vain usean tilan yhteishankkeena 
- metsätalouden kuljetusten osuus on oltava väh. 50 % uusilla teillä ja perusparannuk-

sessa väh. 30 % tien käytöstä 
- tie soveltuu metsätalouden ympärivuotisiin kuljetuksiin (ei kelirikkoaikana) 
- uuden tien päällysrakenteen oltava väh. 4 m leveä, pituus vähintään 500 m 
- perusparannettavan päällysrakenteen oltava väh. 3,6 metriä leveä  

 

Tuen suuruus 
- perusparannuksen osalta 35 % kokonaiskustannuksista 
- uuden tien rakentamisen osalta 20 % kokonaiskustannuksista 

 

Lisätietoja: Suomen Metsäkeskus, asiakastuki: puh. 029 432 409 ma-ti 8-18 ja ke-pe 8-16, 
asiakastuki@metsakeskus.fi, www.metsakeskus.fi (> Metsänomistus > Kemera > Tuki 
metsäteihin) 
 

Huom! Avustuskelpoisuus tulee varmistaa aina kultakin avustustaholta. 
 
Tällä sivulla mainittujen avustusten osalta tulee olla yhteydessä suoraan ELY-keskukseen 
tai Suomen Metsäkeskukseen.  

Tiekuntien kannattaa olla aktiivisia avustusten hakemisessa! 
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YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS 20xx Saapunut   _____ / _____ 20xx.   
 
 
Tarkista ja korjaa tarvittaessa esitäytetyt  Tiekunta      
tiedot. 
       Osakasmäärä ________ kpl 
Tien kokonaispituus        km   _________  Vakituisten talouksien 
Avustettava tienpituus     km   _________  määrä talviaikana ______ kpl 
 
MENOT vuodelta 20xx  EUR  TULOT vuodelta 20xx       EUR 
 
Sora, murske ja ajot      _______  Avustukset, Heinolan kaupunki: 
Lanaus, höyläys ja niitto     _______   - kunnossapitoon      
Oja- ja rumputyöt      _______   - perusparannukseen     
Talviauraus       _______  Avustukset: muut kunnat ja valtio _______ 
Hallinto, palkkiot ja     Yksikkömaksut   _______ 
korvaukset       _______  Kuljetusmaksut   _______ 
Muut menot       _______  Muut tulot    _______ 
Perusparannus      _______  Korkotulot    _______ 
 
Menot yhteensä        =      _______  Tulot yhteensä  = _______ 
 
   Vuoden 20xx tienhoidon tulos (tulot - menot)  = _______ 
 
       rahallinen pääoma 01.01.20xx _______ 
       rahallinen pääoma 01.01.20xx _______ 
 
Tienpidon kustannukset vuodelta 2020 todistamme oikeiksi ___ / ___ 20xx. 
 
    
 Tiehoitokunnan jäsen   Tiekunnan jäsen 
 
Hakemus on palautettava xx.xx.20xx klo 15 mennessä elinvoimayksikköön. Palauttakaa ha-
kemus sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@heinola.fi tai postitse osoitteella: Heinolan kau-
punki, Asianhallintakeskus, Rauhankatu 3, 18100 Heinola. Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä tai 
sähköpostiin otsikoksi ”Yksityistieavustukset 20xx”. Hakemus tulee palauttaa edellä mainittuun 
määräaikaan mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä / avustusta 
ei myönnetä. 
          Kyllä  Ei 
Onko hakemuksen liitteenä lisäselvityksiä?    
Onko osoitetiedot muuttuneet viime vuodesta (kts. sivu 4)?       
Onko pankkitiedot muuttuneet viime vuodesta (kts. sivu 4)? 
Onko yksityistien tiedot toimitettu MML:n rekisteriin ja Digiroad:n?   
 
Lisätietoja: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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Tiekunnan yhteystiedot: 
Tiekunta:      
Yhteyshenkilö:  
Lähiosoite:      
Toimipaikka:      
Puhelinnumero:  
Sähköposti: Huom! Laittakaa rasti ruutuun, jos teillä on 

sähköpostiosoite ja haluatte jatkossa tä-
män lomakkeen ja muut postit sähköpos-
tiin! 

 
Tilitiedot: 
BIC:       
IBAN:       
 
Tarkistakaa, että yhteystiedot ja pankkitiedot ovat oikein! Tarvittaessa korjatkaa/lisätkää 
puuttuva tieto. Kaikki muut ovat pakollisia tietoja paitsi sähköposti. Mikäli yhteystiedot ovat 
puutteelliset, voi avustus jäädä saamatta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


