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*) Pakolliset kentät 

Tien nimi *) 

Tiekunta         ei ole perustettu  on perustettu  perustamis pvm. 

Tietä hoidetaan    
hoitokunnan toimesta  toimitsijamiehen toimesta    keskinäisen sopimuksen perusteella                                                                        
yhteiseen lukuun          tienjaon mukaan                  sekä tienjaon mukaan, että yhteiseen lukuun 

Tiekunnan 
toimitsijamies/ 
Hoitokunnan 
jäsenet *) 

 

Tien pituus, leveys 
ja luokka 

Avustettava pituus m   Ajoradan leveys m Luokka 

Tieosakkaat Osakkaiden lkm      Tietä m/osakas Tieyksiköitä 
yhteensä 

Tieyksikön hinta v.2022 € 

Muut tien käyttäjät 
kuin osakkaat 

 

Avustushakemus 
vuodelle 2022  *)                             
 

 
Lainaa € 

 
Avustusta € 

tien kunnossapitoon   

tien parantamiseen                        
 

  

tien tekemiseen     

Tietä varten haettu 
tai saatu avustusta/ 
lainaa muualta kuin 
kunnalta € 

 

Kunnossapitoon 
saadut tulot €  
v. 2021 

a. Kunnalta 
 

 

b. Tieyksikkömaksuja maksuunpantu 
 

 

c. Muut tulot 
 

 

d. Tulot yhteensä 
 

 

e. Tieosakkaiden oman työn arvo (sis. b.)   

Kunnossapitotoimet 
*) 
  

Yhteensä €                                                         , josta talviaurausmenot € 

Lisätietoja *) 
 

Yhteyshenkilö/Puhelinnumero/sähköpostiosoite 
 
 

Pankkitilin nro 

Pankkitilin saldo 31.12. 

Päiväys ja 
hakijan allekirjoitus 
*) 

Paikka ja aika  
 
 

Allekirjoitus / nimen selvennös 

Postiosoite 
 

Liitteet 
(tarvittaessa) 
 
 

Talousarvio TilinpäätöstaseKustannusarvio  
Jos tiekuntaa ei ole perustettu, jäljennös tiesopimuksesta tai tietoimituksen päätöksestä 
Tilitys aikaisemmin myönnetyn avustuksen käytöstä *)  Tuloslaskelma  
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Kunnanvaltuusto on 26.5.2014 § 38 hyväksynyt yksityisteiden 
avustamisperiaatteiksi seuraavat: 
 

 1.  Avustettavat yksityistiet jaetaan neljään luokkaan 
       - luokka 1, yli 300 m pitkät öljysorapintaiset pysyvän 

asutuksen ulospääsytiet 
      - luokka 2, yli 300 m pitkät sorapintaiset pysyvän 

asutuksen ulospääsytiet (vähintään 5 taloutta)  
  - luokka 3, yli 300 m pitkät sorapintaiset pysyvän  

asutuksen ulos pääsytiet (alle 5 taloutta)  
       - luokka 4, muut tiekunnan teihin kuuluvat tien osat, joita 

avustetaan merkittävän läpikulkuliikenteen perusteella. 
 2.   Tekninen lautakunta päättää vuosittain määrärahojen 

puitteissa luokituksen mukaisesta maksusta asutuksen ja 
liikenteen mukaan. Tie voidaan jakaa tarvittaessa eri luokkiin.   

 3.   Kunta hoitaa kaikkien yli 100 m pitkien pysyvän asutuksen 
ulospääsyteiden talviaurauksen. Alle 100 metriä olevien 
teiden auraus suoritetaan sosiaalisin perustein. 

 4.   Kunta vastaa em. yksityisteiden hoidossa tarvittavien 
tielanojen kunnossapidosta ja tarvittaessa päätetään erikseen 
tapauskohtaisesti uusien tielanojen hankinnasta. 

 5.   Avustus maksetaan vain tiekunnan nimissä olevalle 
pankkitilille. 

 6.   Jos tiekunnan tilillä on ilman perusteltua syytä varoja vuoden 
lopussa enemmän kuin ko. vuoden hyväksyttävät 
kunnossapitokustannukset, ei tiekunnalle avustusta makseta. 

 7.   Tiekunnan on esitettävä hyväksyttävä selvitys edellisen 
vuoden avustuksen käytöstä ennen avustuksen maksamista. 

 8.   Tiekuntien rakentamis- ja perusparantamisinvestointien 
avustamisesta päätetään tapauskohtaisesti avustustason 
ollessa enintään 15 %, mutta enintään 15.000 euroa tietä 
kohden.  

  Kunnan maksaman avustuksen ehtona on, että tiekunta saa 
lisäksi valtionavustuksen.  

 9.   Kohtien 1-8 mukaiset avustusperiaatteet koskevat vain tällä 
hetkellä pysyvästi asuttuja talouksia. Uudet pysyvän asunnon 
ulospääsytiet käsitellään tapauskohtaisesti. 

 


