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OMAN TIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSHAKEMUS 
Viite: Pudasjärven kaupungin Yksityistiekäytännöt (Valtuusto 8.10.2020 § 31) 
 
”Yksityistielakia ei sovelleta omiin teihin. Oma tie on yhden kiinteistön alueella oleva, vain kiinteistön omistajan käytössä oleva 
tie. Pudasjärven kaupunki maksaa rahallista kunnossapitoavustusta omalle tielle, jos se täyttää yksityistiekäytäntöjen mukaiset 
kunnossapitoavustuksen ehdot. Kaupunki ei ole kunnossapitovastuussa tiestä, vaan vastuu on kyseisen tien pitäjällä. Mikäli 
kaupunki antaa avustusta tiestön kunnossapitoon, tien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi 
tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai 
kieltää liikennettä ajokieltomerkein.” 
 
Kunnossapitoavustusta koskeva kunnossapitokausi on vuosittain 1.10 –30.9. 
Kunnossapitoavustus kattaa talvi- että kesäkunnossapidon. 
 
 

KUNNOSSAPITOAVUSTUKSEN EHDOT 
• Kunnossapitoavustuksen ehdot, jotka kaikki yhdessä tulee täyttyä: 
• Puutteellista hakemusta ei käsitellä. 

 
• Tien vaikutusalueella on vähintään yksi (1) vakituisesti sekä ympärivuotisesti asuttu kiinteistö 

Vakituisen asunnon osoite:       
 

• Kunnossapitoavustusta ei makseta yhteisöille (metsähallitus, yhtiöt, seurakunta yms.) 
Kunnossapitoavustuksen hakijan yhteystiedot: 

Nimi:        

Osoite:       

Puhelin:       

Sähköpostiosoite:       

Hakijan IBAN-tilinumero:       

 

• Vakuutan että kysymyksessä on oma tie, yhden kiinteistön alueella oleva, vain kiinteistön omistajan 
käytössä oleva tie.  
Vakuuttajan allekirjoitus ja nimen selvennys:  
 
 
_____________________________________________________ 
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• Kiinteistöltä maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero 
• Kiinteistön asukas on kirjoilla Pudasjärven kaupungissa 
• Vakituisen asukkaan virallinen osoite on ko. kiinteistölle 

 
Asukkaan nimi:       

Asukkaan osoite:       

Puhelin:       

Sähköpostiosoite:       

 
• Kunnossapitoavustettavan tien pituus on vähintään 100 metriä 
• Pituus mitataan kunnossapidettävän tai ennestään avustettavan tien reunasta vakituisesti asutun 

kiinteistön pihapiirin alkamiskohtaan saakka. 
• Avustuksen edellytyksenä on, että tien pituus on vähintään 100 metriä ja kyseessä on pysyvän 

asutuksen pääsytie.  
Tien pituus metreinä:       
 

 
 
Paikka:       Päivämäärä:       
 
 
Kunnossapitoavustuksen hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys: 
 
 
 
 
 
Nimi:       

Osoite:       

Puhelin:       

Sähköpostiosoite:       
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