
Huom! Täytä hakemus huolellisesti kaikilta osin.

Hakemus osoitetaan Viitasaaren kaupungille Pihtiputaan kunnalle

Tiekunnan nimi
Käyttöoikeusyksikkötunnus
Yksityistien postiosoite (kadunnimi)
Yhteyshenkilö
Yhteyshenkilön osoite
Yhteyshenkilön puhelin ja sähköposti
Tiekunnan tilinro IBAN

Avustusehtojen täyttäminen (kts. Ohje kohta 2)
Kyllä Ei

Kyllä Ei

Kyllä Ei
kpl

km
Osuus toisen kunnan puolella (kunta) km

km

Kyllä Ei

Kyllä Ei

Saapunut ___.___._________Viitasaaren tekninen lautakunta
Keskitie 10
44500 Viitasaari

HAKEMUS
Yksityiteiden kunnossapitoavustus

Avustuspituus ilmoitettu viimeisen pysyvästi asutun kiinteistön tonttiliittymään
Avustuspituus ilmoitettu muulla, poikkeavalla perusteella (lisää perustelut alle 

kunnossapitovuosi

 tietojärjestelmässä (Digiroad)

tai erillinen liite)

Yksityisteiden kunnossapitoavustus

Tien ja tiekunnan perustiedot (kts. Ohje kohta 1)

Tien avustuspituus

Tiekunnan tiedot ajantasaiset Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä
Tiekunnan tiedot ajantasaiset Maanmittauslaitoksen tie- ja katuverkon

Tietä käytetään vähintään kahden eri rakennetun kiinteistön liikenteellisiin tarpeisiin
Tien varrella sijaitsevien pysyvästi asuttujen kiinteistöjen määrä

Tien laskennallinen kokonaispituus (MML ktj-otteelta)



Muu, mikä

€ /km € /km

Kunnossapitokulut / avustusperusteena oleva summa yhteensä € /km

Vakuutan hakemuksessa annetut tiedot oikeiksi.

Paikka ja aika

Lomakkeen täyttäjän nimi 

Keskitie 10 Yksityiteiden kunnossapitoavustus

44500 Viitasaari

Luiskien hoito ja kunnostus

€

Viitasaaren tekninen lautakunta HAKEMUS Saapunut ___.___._________

Ojien puhdistus ja kunnostus

Avustusperuste:
Välisumma

Avustusperuste:

Rumpujen ja siltojen kunnostus
Maakivien poisto
Talvikunnossapito
Luonnonilmiövauriot
Liikenteen ohjauslaitteet
Hallintokulut

Koko tien pituuteen 
kohdistuvat kulut

Vain avustuspituuteen 
kohdistuvat kulut

Höyläys ja lanaus
Sorastus
Pölynsidonta
Vesakontorjunta ja niitto

€

Avustushakemus ja tiliselvitys (kts ohje kohta 3)



Lomakkeen täyttöohjeet

Ohje 1: Tien ja tiekunnan perustiedot

Ohje 2: Avustusehtojen täyttäminen

Ohje 3: Avustushakemus ja tiliselvitys

Tiekunnan perustiedot tulee pitää yllä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä. Kts. Myös ohje kohdasta 
1. 
Tiekunnan tulee pitää myös tien rajoitustiedot ajantasalla tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). 
Tarkista myös, että Digiroadin karttanäkymän ja Maanmittauslaitoksen rekisteritien karttaotteen tielinjaukset 
ovat yhtenevät. Mikäli havaitset virheitä, ilmoita niistä maanmittauslaitokselle.

Avustusehtojen mukaan avustettavaa tietä tulee käyttää vähintään kahden eri rakennetun kiinteistön tarpeisiin 
ts. tien varrella tulee olla vähintään kaksi rakennettua kiinteistöä. Vähintään toisen näistä tulee olla myös 
vakituisesti asuttu. Vakituisesti asuttu kiinteistö tarkoittaa käytännössä kiinteistöä, jossa on ns. kirjoilla 
asukkaita, muutoin kyseessä on esim. loma-asunto.

Tien pituus ilmoitetaan kokonaan sekä siltä osin, kuin se sijaitsee kyseessä olevan kunnan alueella (mihin 
hakemus osoitetaan). Tiedot löytyvät kiinteistötietojärjestelmän otteelta. Mikäli osa tiestä sijaitsee toisen 
kunnan alueella, haetaan siltä osin kunnossapitoavustusta sen kunnan ohjeiden mukaan. Mikäli tie sijaitsee 
kokonaisuudessaan Pihtiputaan ja Viitasaaren alueella, voidaan jättää yksi hakemus, mutta merkitään toisen 
kunnan alueella sijaitseva osuus alle taulukkoon.

Avustusehtojen mukaan tietä avustetaan vain niiltä tieosilta, jotka toimivat pysyvän asutuksen pääsyteinä, ts 
tien avustuspituus määräytyy viimeisen pysyvän asutuksen tonttiliittymään saakka (kts. pysyvän asunnon 
määritelmä yllä). 
Tästä voidaan kuitenkin poiketa perustellusta syystä. Tällaisia syitä ovat esimerkiksi vilkkaasti liikennöity 
läpikulkutie, merkittävä palvelukohde tien varrella tai päässä sekä harkinnanvaraisesti muu pätevä ja todeksi 
näytetty peruste. 
Merkitse lomakkeelle tien kokonaispituuden lisäksi myös tien avustuspituus.
Mikäli tiekunta anoo avustuspituuden osalta poikkeamista, tulee hakemus täydentää painavin ja selkein 
perusteluin.

Selvitä tienhoitokulut (sis. alv.) tilivuoden aikana. Tositteet tai selvitykset on liitettävä hakemuksen liitteiksi 
(tiliotteet, kuitit tai esim. tuloslaskelma). Talkootöistä on esitettävä päiväkirja. Talkootyön kustannuksiksi 
hyväksytään henkilötyön tuntihinta 10 € ja konetyön tuntihinta 30 €. 
Mikäli osa kunnossapitokustannuksista kohdistuu vain avustuspituudelle (esim. talvikunnossapito vain 
viimeisen asunnon tonttiliittymään) eikä koko tien pituudelle, voidaan kustannus halutessa eritellä omaan 
sarakkeeseensa. 
Mikäli kuluja ei eritellä koko tien pituuden ja avustuspituuden mukaan, muodostetaan laskennallinen 
avustusperusteena oleva summa €/km käyttäen kokonaiskuluja ja tien kokonaispituutta (merkitse tällöin kulut 
ensimmäiseen sarakkeeseen). 
Huomaathan että avustettaviin kunnossapitokuluihin huomioidaan enintään 800€/km ja avustusta suoritetaan 
kaikille avustuskelpoisille teille käytettävissä olevan määrärahan puitteissa (max. 80%).

Tiekunnan tiedot tulee pitää yllä Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä. Tarkasta tietojen oikeellisuus 
hyvissä ajoin ennen avustushakemuksen jättöä esimerkiksi kiinteistötietojärjestelmän otteelta ja karttaotteelta, 
jotka saa maanmittauslaitokselta. Mikäli tiedoissa on puutteita tai virheitä tulee tiekunnan toimittaa 
maanmittauslaitokselle päivitystiedot. Tarvittaessa tulee tehdä uusi tietoimitus, jos esimerkiksi rekisteritien 
tielinja poikkeaa todellisesta tielinjasta. Avustukseen huomioidaan vain rekisteritien mukainen kokonaispituus.

Yksityiteiden kunnossapitoavustus


