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Yksityistieavustukset v. 2023 
 
Kunnossapitoavustus 
 

Sonkajärven kunta myöntää avustusta yksityistien kunnossapitoon. Avustushakemukset 
postitetaan niille tiekunnille, joille kunta on myöntänyt kunnossapitoavustusta vuonna 2022. 
Kunnossapitoavustuksen avustussumma määräytyy tien luokituksen ja pysyvän asutuksen pituuden 
mukaan. Tarvittaessa hakemuslomakkeita löytyy kunnantalon ja Sukevan asiointipisteistä niiden 
aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilta https://www.sonkajarvi.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/tiet-ja-
liikenne/yksityistiet  
 
Hakuaika yksityisteiden kunnossapitoavustuksille on 8.2. – 30.3.2023. Kunnossapitoavustukset 
maksetaan tiekunnille toukokuun lopussa. 

 
Pienempien tiehankkeiden perusparannusavustus 
  

Jos tiekunta hakee avustusta myös tien parantamiseen, on hakemukseen liitettävä kustannusarvio 
ja selvitys tehtävästä toimenpiteestä sekä korjattava kohta (esim. 300 m tien alusta). Perusparan-
nusavustusta haetaan omalla hakemuksella. Hakemus löytyy osoitteesta 
https://www.sonkajarvi.fi/fi/asuminen-ja-ymparisto/tiet-ja-liikenne/yksityistiet  
 
Parantamistöiksi katsotaan mm. kantavuuden lisääminen karkealla murskeella, tarpeellinen 
(pinnan tasauksen mahdollistava) kulutuskerroksen lisäys käyttänen #0/16 mursketta, rumpujen 
uusiminen, pienehköt sillan korjaukset ja ojitustyöt. 
 
Parantamisavustukset maksetaan vasta, kun parannustyöt on tehty ja kustannukset tiedossa. Työn 
valmistumisesta ilmoitettava erikseen kunnalle. 
 
Tiekunnan omavastuu on vähintään 20 % parantamiskuluista. Perusparannusavustusta 
myönnetään vain pysyvän asutuksen käyttämälle tieosuudelle. 

 
Korotuksia valtion myöntämiin perusparannusavustuksiin 
 

Tiekunnilla on mahdollista hakea valtiolta avustusta suurempiin tien parannuksiin. Valtioneuvosto 
on 8.12.2022 antanut asetuksen yksityistieasetuksen väliaikaisesta muuttamisesta vuosille 2023-
2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavustusta muun muassa yksityistien 
perusparantamiseen nykyistä suuremmalla avustusprosentilla. Valtionavustuksen osuus on 70 % 
tavanomaisten tien perusparantamiskohteiden kustannuksista. 
 
Itä-Suomen alueen osalta avustus haetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksesta. Avustusta voidaan 
hakea ympärivuotisesti. ELY-keskuksella on avustusmäärärahoja tällä hetkellä hyvin käytettävissä. 
Talvi on hyvää aikaa tehdä suunnitelmat ja pitää tiekunnan kokoukset, joissa päätetään 
perusparantamiseen ryhtymisestä. 
 
Mikäli valtio myöntää tiekunnalle parantamisavustusta, Sonkajärven kunta voi myös osaltaan 
myöntää avustusta hankkeeseen. Kunnan avustuksen ehtona on, että tiellä on pysyvää asutusta. 
Tiekunnan omavastuu on kuitenkin vähintään 20 %. 
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Muuta huomioitavaa 
  

Tiesuola- ja työtilauslomakkeen täyttäminen ja palauttaminen on vapaaehtoinen ja perustuu 
mahdolliseen tarpeeseen. Vuonna 2022 tiesuolaa saatiin hankittua kunnalle voimassa olevan 
kilpailutetun hankintasopimuksen perusteella hintaan 231, 67 €/tonni, alv 0 %.  
 
Syksyllä 2022  Sansia Oy:n kilpailutukseen maantiesuolasta ei tullut yhtään tarjousta. Parhaillaan 
selvittelemme onko aikaisempi sopimus voimassa. Jos sopimus ei ole voimassa pyritään Sansia Oy:n 
toimesta kilpailuttamaan maantiesuolan hankinta tulevan kevään aikana. 
 
Niille tiekunnille, jotka ilmoittavat mahdollisen tiesuolatarpeensa, ilmoitetaan suolan hinta heti, 
kun se on kunnalla tiedossa. Tämän jälkeen kunnan toimesta tehdään tarvittavasta määrästä 
tiesuolatilaus. Valitettavasti tiesuolan hinta ei ole tässä vaiheessa tiedossa. 
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