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Huomioittehan muutoksia yksityistielainsäädännössä vuodelle 2019, kohdissa 1-3 ohjeet mitä tiekunnan 

pitää tehdä: 

Yksityisteillä on järjestäytymisvelvoite 1.1.2019 voimaan tulleen Yksityistielain 560/2018 mukaisesti.  

Maanmittauslaitos on uuden lainsäädännön mukaan yksityistieasioista vastaava viranomainen. Kunnan 

roolina säilyvät kunnassa myönnettävät yksityistieavustukset. Ehtona yksityistieavustuksen käsittelylle ja 

maksatukselle on, että yksityistiekunnat ovat tehneet tai laittaneet vireille kohdissa 1-3 vaaditut 

toimitukset. Vireille laitetuista toimenpiteistä tulee lähettää dokumentti yksityistieavustushakemuksen 

liitteenä 30.4.2019 mennessä. 

1) Toimitushakemuksen vireille laittaminen: yksityistietoimitus tiekunnille, jotka eivät ole 

perustaneet tiekuntaa. 

Yksityistiekunnan järjestäytyminen tapahtuu maanmittaustoimituksella ja koskee ainoastaan niitä tiekuntia, 

joissa yksityistietä ei ole perustettu ja tietoimitusta ei siis vielä ole tehty. Maanmittauslaitos vastaa 

yksityistietoimitusten pitämisestä Pornaisten kunnan alueella. 

Yksityistietä koskevat toimitushakemukset toimitetaan jollain seuraavista yhteystiedoista: 

· sähköpostitse toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi 

· Turvaposti-palvelu, isot liitetiedostot ja salattu sähköposti (liitetiedoston maksimikoko 50 Mt) 

· postitse Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, 33101 Tampere 

Edellytettävä liite kunnalle lähetettävään yksityistieavustushakemukseen: kopio toimitushakemuksesta 

(tiekunnat jotka hakevat yksityistietoimitusta) 

Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu: 

Maanmittauslaitos palvelee yksityistieasioissa. Aikaa vievät selvittelytyöt ovat maksullista palvelua. 

Tiedusteluihin vastaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu, yhteystiedot: 

· MML:n asiakaspalvelu (valtakunnallinen) puh. +358 29530 1110 /+358 29530 1120 (svenska) 

· asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi 

· kundservice@lantmateriverket.fi 

 

2) Yhteystietojen lähettäminen maanmittauslaitokselle 

Tiekuntien päätökset uusista vastuuhenkilöistä sekä tiekunnan päätös tiekunnan perustamisesta, tiekunnan 

tien uudesta ulottuvuudesta sekä säännöistä tehdään jollain seuraavista yhteystiedoista: 

· Maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta web-lomakkeella: 

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot 

· Sähköisesti osoitteella: rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi 

· Postitse osoitteella Muut hakemukset, PL 1007, 00521 Helsinki 
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Liitteenä olevasta Maanmittauslaitoksen tiedotteesta selviää tarkemmin yhteystiedot sekä toimet mitä 

yksityisteiden tulee toiminnassaan ottaa huomioon. 

Edellytettävä liite kunnalle lähetettävään yksityistieavustushakemukseen: kopio yhteystietojen 

lähettämisestä maanmittauslaitokselle. 

 

3) Tietojen ilmoittaminen Digiroad – järjestelmään: 

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän 

Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen 

yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Sama 

koskee myös kunnan yksityistieavustusten myöntämistä.  

Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei 

ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Ohjeet ja sähköpostiosoite yksityistien tietojen lähettämiselle löytyvät internet-sivustoilta 

https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XHewT4gza72 

Tiedot yllä mainituista rajoituksista toimitetaan toistaiseksi sähköpostitse osoitteeseen info@digiroad.fi.  

Digiroad-operaattori kuittaa tiedot käsitellyiksi sähköpostitse. Sähköpostikuittaus toimii toistaiseksi 

tositteena tietojen toimittamisesta. Tulosteen sähköpostista voi liittää mukaan avustushakemukseen. Jos 

tiedot on ilmoitettu Digiroadiin puhelimitse, tositteen voi pyytää sähköpostitse osoitteesta 

info@digiroad.fi. Jos sähköpostin käyttö ei ole mahdollista, otathan yhteyttä operaattoriin puhelimitse 

(Puh: 040 507 2301, klo 9-16). 

Edellytettävä liite kunnalle lähetettävään yksityistieavustushakemukseen: kopio Digiroad -tietojen 

lähettämisestä. 

Huom. seuraavalla sivulla ohje tietojen lähettämisestä Digiroad – järjestelmään. 
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Sähköpostipohja tietojen lähettämistä varten 

Kopioi alla oleva teksti sähköpostiviestiin ja täydennä siihen oman tiekunnan yksityisteiden tiedot tai 

kirjoita vapaamuotoinen viesti, josta löytyvät alla pyydetyt tiedot:  

*************************************************************************************** 

Tässä yksityistiekuntamme <tiekunnan nimi>  tiedot Digiroadiin: 

Kunta: <esim. Pornainen> 

Tiekunnan tiet, joilla ei ole kieltoja tai rajoituksia: 

1.  <Tiekunnan tien nimi> 

2. <Tiekunnan tien nimi> 

3. <Tiekunnan tien nimi> 

Tiekunnan tiet, joilla on kieltoja tai rajoituksia: 

Tien nimi:  <Esimerkkitie> 

Painorajoitus (kg):  <esim. 5000 kg ja tarkennus onko kyseessä kokonaismassa, telimassa, akselimassa vai 

yhdistelmän massa> 

Ajokiellot:  <esim. Moottoriajoneuvolla ajo kielletty> 

Liikennemerkin lisäkilpi: <esim. Tontille ajo sallittu / ei> 

Nopeusrajoitus (vapaaehtoinen): <esim. 40 km/h> 

Lisätiedot: Kirjaa rajoitukseen liittyvät tarkentavat tiedot, kuten tilapäinen vuosittainen voimassaoloaika 

kelirikon vuoksi tai muut vastaavat tarkennukset.  

Karttaliite:  Liitetiedosto, josta näkyy rajoitusten sijainnit tai Linkki karttaan (ks. Alempana ohje 

karttaliitteen tekemiseksi). Jos karttaliitteen teko ei onnistu, pyri kuvailemaan sanallisesti mahdollisimman 

tarkasti rajoituksen sijainti.  

Lupaliite:  Liitä viestiin kopio kunnan antamasta luvasta asettaa liikennemerkki. Lupaliitteen puuttuminen ei 

estä tietojen ilmoittamista, mikäli merkin asettaminen on sovittu kunnan kanssa.  

*************************************************************************************** 

Otathan ongelmatilanteissa yhteyttä Digiroad-operaattoriin. 

Puh: 040 507 2301 (klo 9-16), email: info(a)digiroad.fi 


