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TIEDOTE YKSITYISTIEKUNNILLE
1.1.2019 voimaanastunut yksityistielaki on lisännyt tiekuntien omaa ratkaisuvaltaa mm. teiden
perustamiseen, yhdistämiseen, jakamiseen ja lakkauttamiseen liittyvissä asioissa.
Tiekunnilla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan ja sen yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Ilmoitukset yksityistierekisteriin tehdään sähköisellä
lomakkeella Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Lisäksi tiekunnan on ilmoitettava yksityistietä
koskevat tiedot kansalliseen Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).
Tiekuntia ohjeistetaan vierailemaan seuraavissa osoitteissa:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin
YKSITYISTEIDEN KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEISTA
Yksityistielain 7 luvun 84 § mukaan ”kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon
myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen
tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen
myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”
Rautavaaran kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa teiden kunnossapitoavustuksilla kunnan
talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustuksen myöntämisehtona on tien
piirissä oleva vakituinen asutus (vähintään yksi vakituinen asunto). Hakemuksia arvioidaan muun
muassa tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden avustustarpeeseen
liittyvien tekijöiden perusteella.
Yksityistieavustukset haetaan keväisin. Elinvoimalautakunta kuuluttaa erikseen yksityistieavustusten
hakuajan. Avustushakemukseen pyydetään liittämään tosite tehdystä Digiroad-ilmoituksesta.
Yksityistieavustushakemukset liitteineen voi toimittaa elinvoimalautakuntaan joko sähköisesti
(kirjaamo@rautavaara.fi) tai postitse (Koulutie 1, 73900 Rautavaara).

Ystävällisin terveisin
Petri Ahonen
elinvoimajohtaja
puh. 040 8608 216
petri.ahonen@rautavaara.fi

YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUS vuodelle

(Palautettava 31.3. mennessä)

TIEN NIMI _______________________________________________________________________________
anoo avustusta tien kunnossapitoon kunnan määrittämän kunnossapitoluokituksen
mukaan
TIEKUNTA

on perustettu, pvm _________________________
ei ole perustettu

TIEKUNNAN ILMOITUKSET
tiekunnan ja sen yhteyshenkilön yhteystiedot ovat ajantasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
tiekunnan yksityistietä koskevat ajantasaiset tiedot on ilmoitettu kansalliseen Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad)
TIEN PITUUS
ajoradan leveys _______ m
pituus _______ km
josta vakituisen asutuksen käytössä on ________ km
Viimeisen vakituisen asukkaan nimi _______________________________________________________
ja osoite: ________________________________________________________________________________
TIEOSAKKAAT
_______ kpl (osakasta) pysyvää asuntoa
_______ kpl (osakasta) loma-asuntoa
_______ kpl (osakasta) viljelyksiä, joilla yhteensä ___________ ha
_______ kpl (osakasta) metsää, joilla yhteensä ___________ ha
Tila(t): __________________________________________________________________________________
TIEOSAKKAITA yhteensä __________ kpl
TIEYKSIKÖITÄ yhteensä _________________
jos kunta tieosakkaana, tieyksiköitä yht. __________
YKSIKKÖMAKSU __________ €/yksikkö ja perusmaksu __________ €/osakas,
jotka on vahvistettu tiekunnan kokouksessa ____ / ____ 20 ____
ERITYISLIIKENNE (krt/viikko)
maitoauto _______ / viikko
kouluauto _______ / viikko
postiauto _______ / viikko

jäteauto ______ / viikko
muu ______ / viikko
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TIEKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Yhteyshenkilö ja puhelinnro _______________________________________________________________
Osoite ___________________________________________________________________________________
Tiekunnan tilinumero _____________________________________________________________________
MUUT AVUSTUKSET JA LAINAT
Onko tien parantamiseen / tekemiseen haettu / saatu avustusta tai lainaa muualta kuin kunnalta?
ei
on, mistä ___________________________________________________________________
SELVITYS TIEKUNNAN TILEISTÄ EDELLISELTÄ TILINPITOVUODELTA
Tilin saldo vuoden alussa

______________ €

Tiekunnan tulot (kunnossapitoon)
valtiolta
kunnalta
tieyksikkömaksuista
muut tulot
TULOT yhteensä

______________ €
______________ €
______________ €
______________ €
______________ €

Tiekunnan menot (kunnossapitoon)
kesäkunnossapito
talvikunnossapito
perusparannusmenot
muut menot/korot
hallintokulut
MENOT yhteensä

______________ €
______________ €
______________ €
______________ €
______________ €
______________ €

Tilin saldo tilivuoden lopussa

______________ €

Tiekunnan velat

______________ €

Lisäselvitykset (jatka tarvittaessa erilliselle liitteelle)

Edellä mainittuun luetteloon merkityt kustannukset vakuutan käytetyksi tien kunnossapitoon.
____ / ____ 20 ____
Tiekunnan puolesta __________________________________________ (allekirjoitus ja nimenselvennys)
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YKSITYISTEIDEN KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMISPERUSTEISTA
1.1.2019 voimaanastunut yksityistielaki on lisännyt tiekuntien omaa ratkaisuvaltaa mm. teiden perustamiseen, yhdistämiseen, jakamiseen ja lakkauttamiseen liittyvissä asioissa.
Tiekunnilla on velvollisuus ilmoittaa tiekunnan ja sen yhteyshenkilön ajantasaiset yhteystiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Ilmoitukset yksityistierekisteriin tehdään sähköisellä lomakkeella
Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. Lisäksi tiekunnan on ilmoitettava yksityistietä koskevat tiedot
kansalliseen Tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad).
Tiekuntia ohjeistetaan vierailemaan seuraavissa osoitteissa:
https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin
Yksityistielain 7 luvun 84 § mukaan ”kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai
kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen
myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.”
Rautavaaran kunta avustaa yksityisteiden kunnossapitoa teiden kunnossapitoavustuksilla kunnan
talousarviossa osoitetun määrärahan puitteissa. Kunnossapitoavustuksen myöntämisehtona on tien
piirissä oleva vakituinen asutus (vähintään yksi vakituinen asunto). Hakemuksia arvioidaan muun
muassa tien parantamistarpeen, hankkeen sisällön, kiireellisyyden ja muiden avustustarpeeseen liittyvien tekijöiden perusteella.
Yksityistieavustukset haetaan keväisin. Elinvoimalautakunta kuuluttaa erikseen yksityistieavustusten
hakuajan. Avustushakemukseen pyydetään liittämään tosite tehdystä Digiroad-ilmoituksesta. Yksityistieavustushakemukset liitteineen voi toimittaa elinvoimalautakuntaan joko sähköisesti (kirjaamo@rautavaara.fi) tai postitse (Koulutie 1, 73900 Rautavaara).
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