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Avustukset

• Määräraha 200 000 eur (2022: 150 000 eur)
• Kunnossapito: hakuaika helmikuun loppu -> päätös huhtikuussa,

maksu kesäkuussa
• Perusparannus (pienet hankkeet): hakuaika huhtikuun loppu ->

päätös toukokuussa, maksu töiden valmistuttua
• Perusparannus: hakuaika elokuun loppu -> talousarvio -> päätös ja

maksu seuraavana vuonna
• Avustuksista tiedotetaan vuodenvaihteessa lehdessä, internetissä ja

kirjeitse edellisvuonna kunnossapitoavustusta hakeneille tiekunnille
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Avustusten myöntämisperusteet

• Vakituisen asutuksen pääsytie tai merkitystä yleisen liikenteen
kannalta*

• Tiepituus yli 100 m
• Tiekunta perustettu, hallinto ja kirjanpito kunnossa
• Tiekunnan tiedot ilmoitettu Maanmittauslaitokseen
• Tiekunnan rajoitustiedot ilmoitettu Digiroadiin (myös se, ettei

rajoituksia ole)
• *avustuspituuksien tarkastus, kartat sähköpostilla 16.1.2023 ->

palautus 28.2.2023 mennessä, jos korjattavaa
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Kunnossapitoavustukset

• Avustettavia töitä: sorastus, ojien kaivaminen, rumpujen kunnostus, vesakontorjunta, höyläys, lanaus, auraus ja
liukkauden torjunta

• Avustuksen laskennan perusteena käytetään tiekunnan kunnossapidon kustannusarviota asettaen kuitenkin
kustannuksille yläraja kunnossapitoluokittain, avustusprosentti vaihtelee vuosittain

• Avustettavat tiet jaetaan kunnossapitoluokkiin 1–4 tieosittain
1. Vakituisen asutuksen pääsytie, jolla on merkitystä yleisen liikenteen kannalta tai vakituisen asutuksen pääsytie
jolla yli 15 taloutta, 1797 eur/km
2. Vakituisen asutuksen pääsytie 1–14 taloutta, 1078-1746 eur/km
3. Muu tie, jolla on merkitystä yleisen liikenteen kannalta, mutta ei ole vakituista asutusta 513 eur/km
4. Muut tiet, 0 eur/km
*vakituinen asutus väestörekisteriaineiston mukaan = muuttoilmoitus tehty

• Avustushakemuksessa annetaan kuluvan vuoden talousarvio ja edellisen vuoden tiliselvitys
• Kuluja pitää olla edellisvuoden avustuksen verran, erotus leikataan tulevasta avustuksesta
• Hakemus lomakkeella (Excel/Pdf) sähköpostiin tieavustus@orivesi.fi 28.2.2023 klo 15:00 mennessä
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Pienet perusparannushankkeet

• Vähäisiä, kustannusarvioltaan alle 5000 euron
perusparannuskohteita voidaan avustaa enintään 50 %:n
avustuksella

• Siltojen ja rumpujen korjaus kaikilla tieosilla
• Liikennöinnin estävien routavaurioiden korjaus vakituista asutusta tai

yleistä liikennettä palvelevilla tieosilla
• Haku lomakkeella tai vapaamuotoisesti, karttaliite mukaan,

sähköpostiin tieavustus@orivesi.fi 2.5.2023 klo 15:00 mennessä
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Perusparannushankkeet

• Sillan tai rummun peruskorjaus, tien kuivatuksen ja kantavuuden
parantaminen, tulva- ja routakohteiden korjaus sekä
liikenneturvallisuuden parantaminen

• Kustannusarvio yli 5000 eur
• Valtionavustusta haettava, Kaupunginavustus 5-20 % (omavastuu 10 %)

• Valtionavustuksen avustusprosentit nousseet 2023
• tavanomaiset en perusparantamiskohteet 50 % → 70 %
• merki ävimmät siltakohteet 75 % → 85 % 

• Vapaamuotoinen hakemus ja suunnitelma karttoineen sähköpostiin
tieavustus@orivesi.fi elokuun loppuun mennessä
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Lisätietoja
Paikkatietoasiantuntija Harri Lehen

040 133 9063

harri.lehen@orivesi.fi

tieavustus@orivesi.fi

https://orivesi.fi/asukkaalle/asuminen-
rakentaminen-ja-ymparisto/kadut-ja-
liikenne/yksityistiet/


