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TIEAVUSTUSHAKEMUS (Palautettava 31.3. mennessä) 

 Anotaan avustusta kunnossapitoon kunnossapitoluokituksen mukaan 

TIEN NIMI _____________________________________________________________________________ 

       

TIEKUNTA □ on perustettu   Perustamispäivä_______________________________ 

       

TIEN HOITO □ hoitokunnan toimesta □ toimitsijamiehen toimesta 

       

TIEN PITUUS 
 

Kunnossapitoluokka __________ 
Pituus ______ km, ajoradan leveys ______ m, josta vakinaisen asutuksen käytössä _______ km 

Viimeisen vakituisen asukkaan nimi ja osoite ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

     

TIEOSAKKAAT Pysyvä asunto ________ osakasta / kpl 

Loma-asunto ________ osakasta / kpl 

Viljelyksiä ________ osakasta, joilla yhteensä __________________ hehtaaria 

Metsää _________ osakasta, joilla yhteensä __________________ hehtaaria 

Erityisliikenne __________ osakasta, joilla yhteensä __________________ kpl / viikko / km 

 Osakkaita yhteensä __________ Tieyksiköitä yhteensä ______________________ 

Jos kunta on osakkaana, tieyksiköitä yhteensä ________________ 

     

ERITYIS-
LIIKENNE 

maitoauto _____ / vko, kouluauto ______ / vko, postiauto ______ / vko 
jäteauto ______ / vko, muu/muut _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________/vko 

 

YHTEYSTIEDOT, täytä kokonaan  

Yhteyshenkilö 
nimi 
________________________ 

osoite 
 
_________________________________ 

puh.nro/sposti 
 
________________________ 

Varayhteyshenkilö 
nimi 
________________________ 

osoite 
 
_________________________________ 

puh.nro / sposti 
 
________________________ 

 

TIEKUNNAN PANKKITILI   
Ilmoita vain jos numero on vaihtunut edellisvuodesta tai sitä ei ole ilmoitettu aiemmin 

 
tilinro/IBAN___________________________________________________ pankki/BIC_______________________ 
     

MUUT AVUSTUKSET JA LAINAT 

onko tien parantamiseen tai tekemiseen haettu tai saatu avustusta tai lainaa muualta kuin kunnalta?  
 
Ei / On, mistä __________________________________________________________________________________ 

mailto:erkki.vaatainen@siilinjarvi.fi


SELVITYS TIEKUNNAN TILEISTÄ EDELLISELTÄ VUODELTA 

   

Tilin saldo tilivuoden alussa  € 

   

Tiekunnan tulot (kunnossapitoon)   

valtiolta  € 

kunnalta  € 

tieyksikkömaksut  € 

muut tulot  € 

TULOT yhteensä  € 

   

Tiekunnan menot (kunnossapitoon)   

kesäkunnossapito  € 

talvikunnossapito  € 

perusparantamismenot  € 

muut menot / korko  € 

hallinto  € 

MENOT yhteensä  € 

   

Tilin saldo tilivuoden lopussa  € 

Tiekunnan velat  € 
 

Tiekunnan 
tietojen 
ilmoittaminen 

□ Vakuutan, että yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen 

Yksityistierekisteriin 

□ Vakuutan, että yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Väyläviraston Digiroad-

tietojärjestelmään, kuten Yksityistielain 50 §:ssä on edellytetty. 
 

Lisätietoja  

 
 
 
 
 

Muistathan ilmoittaa muuttuneet yhteystiedot tai tilinumerot heti uuden tultua voimaan! 

Edellä mainittuun luetteloon merkityt kustannukset vakuutan tien kunnossapitoon käytetyiksi. 

Aika ja paikka 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Toimitsijamiehen allekirjoitus tai mikäli hoitokunta, kahden varsinaisen jäsenen allekirjoitus 
 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

LIITTEET (mikäli käytetään kaksinkertaista kirjanpitoa):  tuloslaskelma _______ 

    tase _______ 


