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YKSITYISTEIDEN VUODEN 2022 
KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN HAKEMINEN 

Diaarinumero HEL 2022-003149 

 
Aikataulu 

Yksityisteiden kunnossapidon vuoden 2022 avustuksen saamiseksi on tiekunnan jätettävä 
oheinen hakemuslomake täytettynä ja allekirjoitettuna Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään perjantaina 8.4.2022. 

Hakuohjeet 

Yksityisteiden avustamisessa noudatetaan 1.1.2019 voimaan tullutta Yksityistielakia 560/2018. 

Tiekunnan tulee olla järjestäytynyt ja tiekuntaa ja yksityistietä koskevien tietojen tulee olla 

ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston Digiroad 

tietojärjestelmässä. 

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin tiedot tulee toimittaa osoitteeseen 

www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot. 

Yksityistietietojen tietojen ilmoittaminen Digiroadiin, ohjeet löytyvät Väyläviraston sivuilta 

https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin. Digiroadiin 

ilmoitetaan lain edellyttämät tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot (painorajoitukset, ajokiellot 

ym.). Sivuilta löytyy myös linkki karttapalveluun, josta voi tarkistaa tiestä ilmoitetut tiedot. 

Avustettavan tien pituuden tulee olla vähintään 0,3 km ja ainakin yksi osakkaista on vakituinen 

talous. Avustettavalle tielle on sallittava pääsy myös ulkopuoliselta liikenteeltä. Jos satunnainen 

liikennöinti on kielletty liikennemerkillä tai tie on suljettu puomilla, niin tie ei ole 

avustuskelpoinen. 

Avustuksen suuruus on ollut 1100 euroa/km ja niillä teillä tai tieosuuksilla, joissa on julkista linja-

autoliikennettä 1320 euroa/km. Kaupunkiympäristölautakunta päättää avustusten 

myöntämisestä. Avustukset maksetaan rakennukset ja yleiset alueet palvelukokonaisuuden 

yleiset alueet palvelun kunnossapito yksikön budjetista. Kun päätös on lainvoimainen, voidaan 

avustukset maksaa tiehoitokunnille. 

Hakemuksissa olevat puutteellisuudet hidastavat asioiden käsittelyä. Myöhästyneitä 

hakemuksia ei käsitellä. Virheellisten tietojen antaminen johtaa hakemuksen hylkäämiseen. 

Mikäli tiekunta ei ehdi pitämään vuosikokoustaan ennen hakemuksen jättämistä ja 

vahvistamaan tilinpäätöstään, riittää kahden hoitokunnan varsinaisen jäsenen allekirjoitus ja 

varmennus tietojen oikeellisuudesta. 

http://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin
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Postiosoite: PL____, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 

Käyntiosoite: _________________, _____ Helsinki 

 

+358 9 310 1691 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto 

y-tunnus: 0201256-6 

 

 

Hakemus tehdään täyttämällä hakemuslomake ja jättämällä se allekirjoitettuna Helsingin 

kaupungin kirjaamoon viimeistään perjantaina 8.4.2022.  

Kaupunkiympäristön toimialalla yksityistieasioita hoitaa metsävastaava Timo Virtanen. Puhelin 

09-310 38462, sähköposti timo.virtanen@hel.fi 

 

 

Hakemukset lähetetään osoitteeseen:   

 

HELSINGIN KAUPUNKI 
Kirjaamo 
Kaupunkiympäristölautakunta 
PL 10 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 
tai 
sähköpostilla 
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
 
 
 
Kirjaamolle voi lähettää myös suojattua sähköpostia osoitteesta 
https://securemail.hel.fi/ osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. 
Securmailiin kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla. 
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