
 

Yksityistiet Digiroadissa - tiekunnan tietojen ilmoittaminen 

Kevään koittaessa Digiroadiin saapuvien yksityistieilmoitusten määrä kasvaa huimasti. Digiroad-
operaattori käsittelee päivittäin kymmeniä yksityistieilmoituksia. 

Yksityisteiden tiedot ovat tärkeitä. Ajantasaisella tiedolla  voidaan varmistaa navigaattorien oikeaa 
toimintaa ja vähentää ylimääräistä tien käyttöä. 

 

 

Kuva: Jussi Helttunen 

Yksityistiekunnan, tai sen puuttuessa tieosakkaiden, tulee yksityistielain mukaan ilmoittaa yksityistien 

tiedot Digiroadiin. Tietojen ilmoittaminen on yksityistielain mukaan myös edellytys 

yksityistieavustuksen saamiselle.  

Digiroad-aineistossa ei ole valmiiksi tietoja yksityisteistä vaan yksityisteitä koskevat tiedot saadaan 

lähtökohtaisesti vain yksityistiekuntien ja yksityistieosakkaiden ilmoituksista. Yksityisteitä koskevat 

tiedot yhdistetään osaksi Digiroad-aineistokokonaisuutta, jota hyödyntävät esimerkiksi 

pelastusviranomaiset ja navigaattorivalmistajat. Yksityisteiden kokonaiskuvaa ja yksittäisen tiekunnan 

tien tietoja voi tarkastella joka tiistai päivittyvällä Yksityistietieto-kartalla. 

Ilmoittajan yhteystietoja ei julkisteta missään vaiheessa. Huomaathan, että tiekunnan yhteyshenkilöt 

ilmoitetaan Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Digiroadissa ei ylläpidetä henkilöiden 

  

https://julkinen.vayla.fi/oskari/?lang=fi&uuid=af456730-ce3e-4332-9175-bdc9636db361
https://www.maanmittauslaitos.fi/kiinteistot/ammattilaiskayttajille/kiinteistotiedot-ja-niiden-hankinta/yksityistierekisteri


yhteystietoja. VYYTI-lomakkeella kysytään yksityistien ilmoittajan tiedot ainoastaan sitä varten, jos 

Digiroad-operaattorilla tulee ilmoituksen tietojen suhteen tarkistettavaa.  

 

Digiroad vastaanottaa tiekuntien yksityistieilmoituksia 

Yksityisteiden tiedot voi ilmoittaa verkossa VYYTI-lomakkeella. Digiroad-tositteen rahallisten 

avustushakemusten liitteeksi saat VYYTI-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteiseen välittömästi 

“lähetä”-nappia painettuasi. Tarvittaessa täydennyksiä ja sijaintikarttoja voi toimittaa Digiroadiin myös 

sähköpostitse.  

Tiekunnan tulee ensisijaisesti toimittaa: 

- Tekunnan tiedot: Tiekunnan nimi, kunta ja ilmoittaja 

- Tiekuntaan kuuluvien teiden nimet 

- Jatkuva painorajoitus 

- Ajokiellot ja muut tien käytön rajoitukset (esim. Moottoriajoneuvolla ajo kielletty) 

- Ajoesteet tai muut tien käyttöä rajoittavat liikenteenohjauslaitteet ja rakennelmat (puomit jne.) 

- Liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (tontille ajo sallittu jne.) 

 

Tiekunta voi halutessaan toimittaa myös tien nopeusrajoituksen, joka parantaa navigaattorien oikeaa 

toimintaa ja voi mm. vähentää ylimääräistä tien käyttöä. 

Lisäksi tiekunta voi halutessaan toimittaa esimerkiksi muita liikennemerkkejä ja tilapäisesti voimassa 

olevat tai esimerkiksi vuosittain tiettyyn vuodenaikaan toistuvat rajoitukset ja kiellot. Tähän luokkaan 

kuuluvat mm. toistuvat kelirikot. 

Digiroadiin tulee ilmoittaa vain kunnan suostumuksella asetettuja pysyviä liikennemerkkejä. 

Lyhytaikaisia, esimerkiksi tietyön aiheuttamia rajoituksia tai kieltoja ei tule ilmoittaa. 

Jos tiekunnan teillä ei ole rajoituksia tai kieltoja, tiekunnan tulee ilmoittaa myös tästä. Mikäli tiedot on 

ilmoitettu jo aikaisemmin ja tarvitset vain Digiroad-tositteen, täytä VYYTI-lomake ja valitse ilmoituksen 

tyypiksi: “Tien tiedot ilmoitettu Digiroadiin aiemmin. Tilaan vain tositteen”. 

Lisätietoja Digiroadin yksityistiet verkkosivuilla.  

 

Digiroad-operaattori auttaa ja neuvoo tarvittaessa: 

info@digiroad.fi, puh. 040 507 2301 (ark. klo 9-16) 
 

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

