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Yksityistien kunnossapitoavustushakemus

Tien nimi 

Tiekunnan IBAN 
pankkitilin numero 
Yhteyshenkilön nimi, 
osoite, puhelinnro ja  
mahd. sähköpostiosoite 

Tiekunta  Ei ole perustettu On perustettu, perustamispvm.   

Tietä hoidetaan 

hoitokunnan toimesta toimitsijamiehen toimesta

keskinäisen sopimuksen perusteella yhteiseen lukuun

Tien hoito 

tiejaon mukaan sekä tiejaon mukaan, että yhteiseen lukuun 

Tiekunnan 
toimitsijamies/hoitokunnan 
jäsenet 

Toimitsijamiehen 
varamies/hoitokunnan 
varajäsenet 

Osakkaiden lukumäärä Tietä m/osakas Tieyksiköitä yhteensä Tieyksikön hinta Tieosakkaat 

Pituus kmTiedot tiestä 

Onko tie läpikulkutie, arvio muusta vuorokautisesta läpikulun määrästä (%), muu huomionarvoinen 

peruste: esim. uimaranta, matonpesupaikka, nähtävyys, yritystoiminta jne.
Muut tien käyttäjät kuin 
osakkaat 

Pysyvästi asutut taloudet Vapaa-ajan asunnot

 (tarkistetaan maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmästä)
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Onko tien parantamiseen tai tekemiseen haettu tai saatu avustusta tai lainaa muualta kuin kunnalta? 

Ei

Muut avustukset tai lainat 

On, mistä

Tulot euroa

a. valtiolta

b. kunnalta

c. tieyksikkömaksuja maksuunpantu

d. muut tulot

e. tulot yhteensä

Tulot kunnossapitoon 
(edellinen vuosi) 

f. tieosakkaiden oman työn arvo (sisältyy kohtaan c.)

Kunnossapitomenot 
(edellinen vuosi) Yhteensä euroa josta talviaurausmenot euroa

Lisätietoja 

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys Hakijan allekirjoitus 

Jäljennös edellisvuoden 

tilinpäätöksestä

Talousarvio kuluvalle vuodelle 

Ote maksuunpanoluettelosta

Liitteet 

Palautusosoite:
Jokioisten kunta 
Tekninen osasto 
Keskuskatu 29 A
31600 Jokioinen 

Yksityistierekisteri /
Digiroad /
Avustuksen käyttö 

Vakuutan, että yksityistietä koskevat tiedot on päivitetty Maanmittauslaitoksen
yksityistierekisteriin.
Vakuutan, että yksityistietä koskevat rajoitukset on päivitetty tie- ja 
katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad) yksityistielain 50 §:n mukaisesti.

Vakuutan, että kunnossapitoavustus käytetään yksityistien hoitoon.

Maanmittauslaitoksen kartta tieosuuksista

Muut:

Vastaanottomerkinnät:
Hakemus saapunut_______/_________/_____________

Vastaanottaja__________________________________      

jusu
Konekirjoitusteksti

jusu
Konekirjoitusteksti
tai sähköpostilla: tekninen@jokioinen.fi

jusu
Konekirjoitusteksti

jusu
Konekirjoitusteksti

jusu
Konekirjoitusteksti


	Tien nimi: 
	Pankkitilin numero: 
	Yhteyshenkilön nimi osoite puhelinnro ja mahd sähköpostiosoite: 
	On perustettu perustamispvm: 
	Tiekunnan toimitsijamieshoitokunnan jäsenet Toimitsijamiehen varamieshoitokunnan varajäsenet: 
	Osakkaiden lukumäärä: 
	Tietä mosakas: 
	Tieyksiköitä yhteensä: 
	Tieyksikön hinta: 
	Onko tie läpikulkutie arvio vuorokautisesta läpikulun määrästä lomaasutuksen määrä muu huomionarvoinen peruste esim uimaranta matonpesupaikka nähtävyys jne: 
	Tulot: 
	euroaa valtiolta: 
	euroab kunnalta: 
	euroac tieyksikkömaksuja maksuunpantu: 
	euroad muut tulot: 
	euroae tulot yhteensä: 
	euroaf tieosakkaiden oman työn arvo sisältyy kohtaan c: 
	Lisätietoja: 
	Text1: 
	Text2: 
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Pysyvästi asutut taloudet: 
	Vapaa-ajan asunnot: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Pituus km (kiinteistötietojärjestelmästä): 


