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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS 2023 
 

Ulvilan kaupunki on kuluvan vuoden talousarviossaan varannut yksityisteiden kunnossapito-
avustuksia varten 30 000 euron määrärahan. Hakuprosessia varten tämän lähetekirjeen mu-
kana toimitetaan yksityisteiden kunnossapidon avustushakemuslomake liitteineen koskien 
vuoden 2022 kunnossapitokustannuksia. Hakemusasiakirjat on myös tulostettavissa Ulvilan 
kaupungin internet-sivuilta. 
 
Avustukseen oikeuttavat työt tulee olla tien kunnossapitoon liittyviä hoitotoimenpiteitä, joista 
on maksukuitti. Talkootöitä ja niihin liittyviä välillisiä kustannuksia ei hyväksytä kunnossa-
pitokustannuksiksi. 
 
Kaupungin myöntämään kunnossapitoavustukseen hyväksyttävät enimmäiskustannukset 
ovat 1000 €/km/tiekunta. Avustettavalla yksityistiellä tulee olla vähintään yksi (1) vakinai-
nen asunto. 
 
Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoita-
mista varten on perustettu tiekunta, ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat ajantasaiset 
tiedot ovat Maanmittauslaitoksen (MML) ylläpitämässä yksityistierekisterissä. Lisäksi edellyte-
tään, että yksityistien painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat 
ajantasaiset tiedot ovat kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad-pal-
velu). Ulvilan kaupungin internet-sivuilla on lisää tietoa tästä aiheesta: 
www.ulvila.fi/yksityistiet  
 
Vaaditut tiedot tulee olla MML:n yksityisrekisterissä ja Digiroad-palvelussa hakemuksen jättö-
hetkellä. 
 
Yksityistiehoitokuntien/toimitsijamiesten tulee toimittaa hakemus liitteineen (kopiot hyväksy-
tyistä menotositteista vuodelta 2022 ja erittelylomake) 30.3.2023 klo 13.00 mennessä osoit-
teella: 
 
Ulvilan kaupunki, tekninen toimiala  
Yksityistieavustukset 
PL 77 
28401 ULVILA 
 
tai 
 
sähköpostilla osoitteeseen: yksityistiet@ulvila.fi 
Aihe-kenttään tulee merkitä teksti: ”Yksityistieavustukset: [tiehoitokunnan nimi]”. 
 
 
HUOM! 
- Jos hakemus toimitetaan sähköpostilla, onnistuneesti toimitetusta viestistä tulee vas-

taanottokuittaus. Jos näin ei tapahdu, hakemus ei ole tullut perille. 
- Asiakirjojen kopiointi Ulvilan kaupungintalolla ei ole mahdollista. 

http://www.ulvila.fi/yksityistiet
mailto:yksityistiet@ulvila.fi
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Yksityisteiden kunnossapidon avustuspäätös tehdään teknisen lautakunnan kokouksessa 
huhtikuussa 2023. Päätös yksityistieavustuksista on nähtävissä Ulvilan kaupungin internet-
sivuilla (www.ulvila.fi) kokouksen jälkeen. Päätöstä ei erikseen toimiteta yksityistiekunnille. 
Avustus maksetaan yksityistiekunnan tilille sen jälkeen, kun yksityisteiden kunnossapidon 
avustuspäätös on lainvoimainen. 
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