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Valtio avustaa yksityisteiden parantamista 

Yksityistieavustusten rahoitusta on nyt enemmän. Rahoitusta riittää siltakohteiden ohella 
myös tienparannushankkeisiin. 
 
Valtionavustuskelpoisille yksityisteille voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia 
tienpitoon. ELYkeskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Valtionavustukset 
on haettavissa ympäri vuoden. Pohjois-Pohjanmaan ELYn alueella avustuksiin on varattu 
11,4 milj. euroa. 
 
 
Avustusta myönnetään ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan parantamiseen.  
Avustettavissa hankkeissa ovat etusijalla: 

o Siltojen ja suurten rumpujen uusimiset ja peruskorjaukset (Avustus max 75%) 
o Tien kantavuuden ja kuivatuksen parantaminen (Avustus max 50%) 
o Tien routa- tai tulvavaurioiden korjaaminen (Avustus max 50%) 
o Liikenneturvallisuuden perusteella tehtävät hankkeet (Avustus max 50%) 
o Lisäksi avustetaan erityiskohteita, kuten lauttojen ja jääteidenkäyttöä ja kunnossapitoa 

Avustusmäärä on hankkeen hyväksytyistä ja tukikelpoisista arvolisäverollisista kustannuksista 

 
AVUSTUKSEN HAKEMINEN 
Avustusta hakee tien tiekunta ensisijaisesti sähköisessä verkkoasioinnissa. 
ELY-keskus antaa hakemuksesta päätöksen arvioituaan hankkeen avustuskelpoisuuden, 
kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. 
Ennen hakemista tutustu myös Traficomin ohjeisiin. Siltakohteissa ota ensisijaisesti yhteyttä 
ELY-keskukseen.  
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset  
https://www.ely-keskus.fi/lomakkeet-liikenne#Yksityisen%20tien%20valtionavustus  
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tieh0013_
fi_ohje_yksityistien_parantamis_ja_kunnostamisavustus.pdf 
 
APURI OPASTAA 
Tarvitsetko apua yksityistiekunnan asioissa? Apuriin on koostettu usein kysyttyjä aiheita 
yksityistieasioista. Tarkista mihin sinun tulee ottaa yhteyttä asiasi hoitamiseksi 
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieapuri  
https://www.ely-keskus.fi/asioiverkossa  
 
AVUSTUSTEN HAKEMINEN SÄHKÖISESSÄ VERKKOASIOINNISSA Sähköinen asiointi 
edellyttää vahvaa tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla. Hakemuksen voi tallentaa 
luonnoksena ja palata myöhemmin jatkamaan sitä. Asiointipalvelussa avustusprosessi 
etenee eri vaiheissaan sujuvasti ja hakija voi seurata käsittelyn ja maksatuksen etenemistä 
asiointipalvelun kautta. Palvelu sisältää kaikki hakemusprosessin vaiheet: hakemus – päätös 
– vastaanottoilmoitus - maksatus- sekä muutoshakemukset. 
 

 
KUNNAN AVUSTUKSEN suuruus on max 30 % toteutuneista ja hyväksytyistä 

kustannuksista. Ehtona on, että tiekunta saa hankkeelle ELY:n yksityistieavustusta. 

https://www.liminka.fi/asuminen-ja-rakentaminen/liikennevaylat/yksityistiet/  

http://www.liminka.fi/
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieavustukset
https://www.ely-keskus.fi/lomakkeet-liikenne#Yksityisen%20tien%20valtionavustus
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tieh0013_fi_ohje_yksityistien_parantamis_ja_kunnostamisavustus.pdf
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tieh0013_fi_ohje_yksityistien_parantamis_ja_kunnostamisavustus.pdf
https://www.ely-keskus.fi/yksityistieapuri
https://www.ely-keskus.fi/asioiverkossa
https://www.liminka.fi/asuminen-ja-rakentaminen/liikennevaylat/yksityistiet/
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6.2 Rakentamisavustuksen sisältö Yksityistien rakentamisavustus maksetaan tiepituuden sekä 

toteutuneiden ja hyväksyttyjen rakentamiskustannusten mukaisesti. Avustuksen suuruus on max 30 

% toteutuneista ja hyväksytyistä kustannuksista. Ehtona on, että tiekunta saa hankkeelle ELY:n 

yksityistieavustusta.  

 

6.3 Rakentamisavustuksen hakeminen Rakentamisavustus on haettava kunnalta vapaamuotoisella 

hakemuksella ennen tien rakentamista hyvissä ajoin 30.6 mennessä siten että se otetaan 

rakentamisvuoden budjetissa huomioon.  

Hakemukseen tulee liittää seuraavat liitteet:  

• Tiekunnan perustiedot  

• Suunnitelma ja kustannusarvio tien rakentamisesta  

• Karttaliite, johon merkitään  

❖ Tiekuntaan kuuluvat tiet o Rakentamisavustusta koskeva tieosuus  

❖ Tieosuuden vaikutusalueelle tulevat vakituisesti asutut kiinteistöt, joille on myönnetty 

rakennuslupa.  

• Kopio tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty yksityistien rakentamisavustuksen 

hakemisesta  

 

Tien valmistuttua hakemusta täydennetään toimittamalla kunnalle tien rakentamisesta syntyneet 

toteutuneet kustannukset eriteltynä. Ennen rakentamisavustuksen hyväksymistä kohteelle tehdään 

Limingan kunnan toimesta maastokatselmus, jossa varmistetaan, että tie on rakennettu laaditun 

suunnitelman mukaisesti ja toteutuneet kustannukset vastaavat rakennetun tien kustannuksia. 

  

6.4 Rakentamisavustuksen maksaminen  

Rakentamisavustus voidaan maksaa hakemuksessa ilmoitetulle tilille sen jälkeen, kun 

rakennuskohteelle on tehty rakennusvalvontaviranomaisen hyväksytysti käyttöönottoja 

loppukatselmus. Rakentamisavustus maksetaan ensisijaisesti tiekunnan tilille. Vaihtoehtoisesti 

avustus voidaan maksaa myös yksittäisen tieosakkaan tilille, mikäli näin on kirjattu tiekunnan 

kokouspöytäkirjaan. 

http://www.liminka.fi/

