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Virolahden kunta   Yksityistieavustushakemus                           
Tekniset ja ympäristöpalvelut 
Keskustie 4 A, 49700 Miehikkälä 
tekninen.toimi@miehikkala.fi  Saapumispäivä  ____.____.20___ 
 
    *pakollinen tieto    
Tien nimi* 
 
 

 

Tiekunnan 
perustaminen 

Toimituspäivämäärä                         Tiekunnan on löydyttävä Maanmittauslaitoksen            
                                                          rekisteristä. 
_____._____._________ 
 

Y-tunnus 
 

 

IBAN-tilinumero*  
 

Anottava avustus* □ kunnossapitoavustus  ____________            

□ korotettu kunnossapitoavustus  ________________ 

□ perusparannusavustus  _____________ 

Yhteyshenkilö* Nimi 
 

 

Lähiosoite  
 

Postinumero- ja toimipaikka  

Puhelinnumero  
 

Sähköposti 
 

 

Valtionapukelpoiset 
tiet 

Onko tiekunta hakenut perusparannushankkeelle valtion avustusta Ely-

keskukselta?    □ ei 

□ kyllä avustuspäätös on tullut       □ kyllä, avustuspäätöstä ei ole tullut 

 
Muut avustukset ja 
lainat 

Onko tien parantamiseen tai tekemiseen haettu tai saatu avustusta tai lainaa 
muualta kuin kunnalta? 

□ ei          □ on, mistä 

Tulot kunnossapitoon* Vuonna 20___ 
 

a. valtiolta  

b. kunnalta  

c. tieyksikkömaksuja maksuunpantu 

d. muut tulot 

e. tulot yhteensä 

f. tieosakkaiden oman työn arvo (sisältyy kohtaan c)    
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                                * Tiekunnan ajantasaiset tiedot on toimitettu yksityistierekisteriin 

(Maanmittauslaitos) 

□kyllä        □ei 

sekä tie- ja katuverkoston tietojärjestelmään (Digiroad) 

□kyllä        □ei 

 
Muutokset* Onko tiekunnan tiedoissa tapahtunut muutoksia edelliseen vuoteen 

verrattuna?    □ ei       □ kyllä, mitä muutoksia 

 
 

Tien toimielin* 
 □ hoitokunta                    □ toimitsijamies 

 
Tietiedot* Tien kokonaispituus                      km 

 
josta Virolahden kunnan alueella               km                                        

Läpiajotie         □ kyllä            □ ei 

 
Tieosakkaat ja 
vakituinen asutus* 
 
 
 
 
(x) Kiinteistö on 
ympärivuotisessa käytössä ja 
asukkaat ovat henkikirjoilla ao. 
kiinteistöön 

Osakkaiden lukumäärä              kpl Tieyksikön hinta v. 20__             € 
 
 

Vakituisesti asuttuja kiinteistöjä* 
 
                             kpl                  (x) 

Tieyksiköitä yhteensä 
 
 

Viimeisin pysyvästi asuva osakas käyttää tietä              km:n matkalla.*     
 
Nimi ja osoite 

Muut tien käyttäjät 
kuin osakkaat  
Tieyksikkömaksut □kerätään vuosittain   □kerätään, ajanjaksolla:                     □ei kerätä 

 
Lisätietoja  
Liitteet □ Talousarvio 

□ Tuloslaskelma, tase (edellinen vuosi) 

□ Kustannusarvio (perusparannusavustus) 

□ Tiekunnan kokouksen pöytäkirja (perusparannusavustus) 
         Koronapandemian takia hakemukseen riittää hoitokunnan päätös. Tiekunnan päätös  
           pyydetään myöhemmin.    

□ Kartta, suunnitelma, kustannusarvio (perusparannusavustus) 
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□ Muu liite ________________________ 

□ ________________________________ 

Päätöksen toimitus* Nimi ja osoite:   
  
tai 
 
sähköposti: 
 

 
 

Selvitys ___________     tiekunnan menoista* 
 

Vuosi   20_____ Euroa Kunnan merkinnät 
 

Tien kunnossapitomenot   
 

Talvikunnossapito   
 

Kesähoito   
 

Muut kunnossapitomenot   
 

Korjaukset   
 

   
 

   
 

Kunnossapitomenot yht.   
 
 

Tositteet esitettävä pyydettäessä. Väärien tai 
puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa 
mahdollisesti myönnettävän avustuksen 
hylkäämiseen. 
 

 
Vakuutetaan ylläolevat tiedot oikeiksi 
 
 
Paikka ja aika* 
 
 
 
           _________________________                                 _______________________ 
          Allekirjoitus ja nimenselvennys *                                  Allekirjoitus ja nimenselvennys* 
 
 
 

 
Hakemuksen postitus osoitteeseen: Miehikkälän kunta, Tekniset ja ympäristöpalvelut, Keskustie 4 A, 
49700 Miehikkälä 
tai sähköpostilla: tekninen.toimi@miehikkala.fi 
Hakemuksen voi myös jättää Miehikkälän tai Virolahden kunnantalon postilaatikkoon. 
 


