
 
 
 
HAKEMUS YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSESTA VUODELTA 20 _______ 
 
 

Tiehoitokunnan puheenjohtaja  
 

Osoite  
 

Puhelinnumero ja sähköposti  
 

 
Tiehoitokunnan sihteeri  

 
Osoite  

 
Puhelinnumero ja sähköposti  

 
 

Tiehoitokunnan rahastonhoitaja  
 

Osoite  
 

Puhelinnumero ja sähköposti  
 

 
 
YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPIDON AVUSTAMINEN 
 
Yleiset ehdot: 
 Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien asioiden hoitamista 

varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekiste-
rissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin Yksityistielain 
(560/2018) 50 §:ssä edellytetään. 

 Yksityistien on oltava vähintään yhden pysyvän asutuksen pääasiallinen pääsy yleiselle tielle, 
tai sillä on paikallisesti huomattavaa merkitystä. 

 Tiekunnan hallintomenot on laskettava hakemukseen eriteltyinä. 
Avustuksen määräytyminen: 
 Avustukseen oikeuttavat hoito-, kunnossapito- ja yleiskustannukset voivat olla enintään 1 200 

€/km. 
 Avustusta suoritetaan ainoastaan pysyvän asutuksen pääsytien osalta. 
 Avustus suoritetaan tiliselvitysten mukaisena jälkiavustuksena edellisen vuoden menojen perus-

teella. 
 Kunnan myöntämän avustuksen suuruus määräytyy talousarvioon varatun määrärahan mukaan. 

Kunnan avustus on kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä avustukseen oikeuttavista kunnossa-
pitokuluista. 

 Avustuskelpoisen tien vähimmäispituus on 300 m. 
 Avustus on haettava kesäkuun loppuun mennessä. 

 
  



 
 
 

Tiekunta  
 

Tiekunnan asioista hoitaa  
 

Lähiosoite  
 

Postitoimipaikka  
 

Puhelin  
 

Sähköposti  
 

Tiekunnan (IBAN) pankkitili  
 

 

Päätöksen saa lähettää sähköpostilla  
 

Tiliselvitys haettavalta vuodelta (täsmättävä tiekunnan tilien kanssa) 
 
RAHAJÄÄNNÖS €  HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET € 
edelliseltä tilikaudelta   tienpitoaineen ajo ja levitys (sorastus)  
   tienpinnan lanaus ja höyläys  
   pölynsidonta  
   ojankaivu, luiskien ja vierialueiden hoito  
   rumpujen ja siltojen korjaukset  
avustus Asikkalan kun-
nalta 

  liikennemerkit yms.  

yksikkömaksut   muut kunnossapitomenot  
käyttömaksut   talviauraus ja muu talvikunnossapito  
muut tulot, mitä?   peruskorjausmenot  
   tiekunnan hallintomenot  
     
TULOT yhteensä   HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET 

yhteensä 
 

 
Yksityistien pituus _________ km. Etäisyys viimeiseen vakituiseen asuntoon ________ km. 
 
 
Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
 
 
 

 
 
Hakemus toimitetaan: 
Asikkalan kunta   tai kirjaamo@asikkala.fi 
Ympäristölautakunta 
PL 6 
17201 Vääksy 
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