
 

 

 

 

 
   

 

 

TERVOLAN KUNTA TIEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSHAKEMUS 
Tekninen osasto Kesäkunnossapitoavustus 

(maksuperusteinen avustus tiekunnille) 

1. TIEKUNNAN TIEDOT

Tiekunnan nimi: 

Tien nimi: 

Käyttöoikeusyksikkötunnus: 

Yhteyshenkilön nimi: ____________________________________________________________________

       Puheenjohtaja Toimitsijamies 
Lähiosoite ja 
postitoimipaikka: 

Puhelinnumro: 

Sähköpostiosoite: 
Päätöksen voi lähettää yllä olevaan sähköpostiin 

Tiekunnan tilinumero: IBAN tilinumero: __________________________________________ 

SWIFT-tunnus: __________________________________________ 

2. YKSITYISTIELAIN MUKAISTEN EDELLYTYSTEN TÄYTTYMINEN

Vakuutan, että seuraavat yksityistielain (860/2018) mukaiset myöntämisedellytykset täyttyvät 
tien kunnossapitoon on perustettu tiekunta

tien tiedot Väyläviraston Digiroadissa ovat ajantasalla 

tiekuntaa koskevat tiedot MML:n yksityistierekisterissä ovat ajantasalla 

3. TIEDOT TIESTÄ JA ASUTUKSESTA

Tien kokonaispituus:  _________________ m, josta pysyvän asutuksen osuus _________________ m 

Viimeisen pysyvästi asutun kiinteistön osoite: ___________________________________________________ 

4. TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET

Mikäli kunnossapitotoimenpiteet tehdään myös tien pysyvästi asumattomalle osuudelle, avustuksen piiriin 
hyväksytään vain pysyvästi asutun osan mukainen osuus. Ko. osuus lasketaan teknisellä osastolla pituuden 
suhteessa, jollei hakemuksessa esitetä muuta jakoperustetta. Samaa jakoa sovelletaan maksatuksen yhteydessä. 

Haemme kesäkunnossapitoavustusta seuraaville toimenpiteille: 
Tehtävä toimenpide: Toimenpide-

kohtainen 
kustannus € 

Tehdään myös 
asumattomalle 
osalle 

Toimenpiteet ja kustannukset esitetty liitteessä Yhteensä 



 

5. HAKEMUKSEN LIITTEET

  Karttaote, jossa on esitetty pysyvän asutuksen tieosuus (pakollinen liite)

  Muut liitteet   _______ kpl 

Olethan tutustunut avustuksen myöntämisperusteisiin! 

Päiväys ja hakijan 
allekirjoitus: __________________ _______________________________________ 
Nimenselvennys 

Tarkistathan, että kaikki kolme yksityistielain mukaista edellytystä (kohta 2) täyttyvät ja että tien tiedot on 
ilmoitettu  Väyläviraston digiroadiin ja yhteyshenkilön (puheenjohtajan) tiedot Maanmittauslaitoksen rekisteriin. 
Tiedot tulee siis ilmoittaa kumpaankin rekisteriin erikseen. Tarkistamme tiedot ko. rekistereistä ja mikäli ehdot 
eivät täyty, ei tietä voida avustaa kunnan toimesta.
Muistathan tutustua ko. avustuksen myöntämisperusteisiin muiltakin osin. 

Hakemus tulee toimittaa liitteineen ennen hakuajan päättymistä tekniselle osastolle. 

Tervolan kunta, Tekninen osasto, Keskustie 81, 95300 TERVOLA tai tekninen.osasto@tervola.fi Myöhässä saapuneita 
hakemuksia ei oteta käsittelyyn. 
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