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Hailuodon kunta  Yksityistien kunnossapidon avustushakemus 
 

 Kunnossapitoavustushakemus 
 Ilmoitus tiekunnan muuttuneista tiedoista   

Tiekunnan tiedot 
Yksityistiekunnan nimi 

 

Käyttöoikeusyksikkönumero 

 
Pankin nimi 

 

Tilinumero IBAN-muodossa 

 
 Tietä ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat ajantasaiset Maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterissä 
 Tiekunnan tiedot ovat ajantasaiset tie- ja katurekisterissä = Digiroad (kiellot, rajoitukset, puomit yms.) 

 Tiekunta on päättänyt avustuksen hakemisesta ja vastaanottamisesta kokouksessa 
(päivämäärä)  

 Tiekunta toimii yksityistielaissa säädetyllä tavalla  
 Tiekunnalla on voimassa oleva yksiköinti  

 Tiekunnalla on rekisteröidyt säännöt 

Tiekunnan edustaja / yhteyshenkilö rekisterissä 
Sukunimi 

 

Etunimi 

 

Puhelinnumero 

 
Katuosoite

 
 

Postinumero 

 

Postitoimipaikka 

 

Sähköpostiosoite 

 

Toimitsijamies tai hoitokunnan pj. / muu 

 

Toimikausi (min 1 vuosi, max 4 vuotta) 

 

Vuosi, jolloin valittu toimeen 

 
Toimitsijamiehen tai hoitokunnan varahenkilön tiedot 

 

Yksityisteitä koskevat tiedot 
Tiekunnan tiestön kokonaispituus MML rekisterissä. Matka metreissä 

 

Vakituinen asumus kpl 

 

Osakaskiinteistöjä yhteensä kpl 

 

Tiekunnan vakituista asustusta palvelevan tiestön mitta, mukaan lukien sopimustiet ja pihatiet, jos tiekunta on ottanut säännöillä hoidettavakseen. Matka metreissä 

 

 Vakituista asutusta palvelevat tiet / tienosat ovat esitetty erillisellä kartalla  
 

 Vakuutan allekirjoituksella antamani tiedot oikeiksi  

 Liitteenä kopio tiekunnan viimeisen yleisen kokouksen pöytäkirjasta  

 Menoselvitys edelliseltä vuodelta 

Päiväys ja allekirjoitus 
Paikka ja aika Avustuksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

mailto:kunnanvirasto@hailuoto.fi


 
  2 / 2 

Palautusosoite:  
Hailuodon kunnanvirasto 
Luovontie 176 
90480 Hailuoto 
Puh. 044 4973 500, numerossa on soitonsiirto, anna hälyttää loppuun saakka. 
kunnanvirasto@hailuoto.fi 

Avustusehdot 
• Yksityistielle on perustettu tiekunta ja se on rekisteröity (YksTL § 84) 
• Tiekuntaa sekä yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä, sekä tie- ja 

katuverkon tietojärjestelmässä  
• Tiekunnan tiedot ovat ilmoitettu lomakkeella oikein kunnalle 
• Tien tulee palvella pysyvää asutusta tai olla muuten tärkeä 
• Tien tulee sijaita Hailuodon kunnan alueella 
• Avustettavan tien käyttöä ei saa kieltää ulkopuolisilta (YksTL § 58) 
• Tien varrella on oltava vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö  
• Tiekunnan on toimittava yksityistielain mukaisesti 
- Pidettävä tiekunnan kokoukset säännöllisesti. Kokoukset pidetään yleensä vuosittain, mutta 

osakkaat voivat yleisessä kokouksessa päättää harvemmasta kokousvälistä. Kokous on kuitenkin 
pidettävä vähintään joka neljäs vuosi. 

- Tiekunnalla on oltava pankkitili, avustusta ei makseta henkilökohtaiselle tilille. 
- Tiekunnan yleisessä kokouksessa on päätettävä yksiköinnistä, käyttömaksuista, tilinpäätöksestä, 

säännöistä yms. 
- Tiekunnan toimielin voi olla toimitsijamies tai tiehoitokunta. Toimikausi voi olla 1 – 4 vuotta, 

enintään 4 vuotta. 
- Yleisessä kokouksessa on päätettävä tiekunnan toimielimen palkkioista, jos sellaisia päätetään 

maksaa. 
- Yleisessä kokouksessa on päätettävä kunnan avustuksien hakemisesta, jos avustuksia aiotaan hakea 

tiekunnalle. 
 

Tiedot Maanmittauslaitokselle 

• Maanmittauslaitokselta (MML) voi selvittää perustetut tieoikeudet ja muut rasitteet. Tiekunnan 
nimi, tunnus, yhteyshenkilön tiedot, tiekunnan tien pituus, leveys jne.  

• Maanmittauslaitokselle tulee ilmoittaa tiekunnan tiedot. Ilmoitukset voidaan tehdä internetissä 
ositteessa: https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-
kayttajalle/yksityistierekisteri 

• Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelun yhteystiedot: asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi, Puhelin: 
029 530 1110 

Digiroad 

              https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin 
• Tulee ilmoittaa painorajoitukset, ajokiellot (mm. puomit), mahdolliset lisäkilvet ym.  
• Halutessaan tiekunta voi toimittaa tiedot myös nopeusrajoitus- ja muista merkeistä  
• Jos tiekunnalla ei ole kieltoja tai rajoituksia, tulee myös tämä ilmoittaa 

 

mailto:kunnanvirasto@hailuoto.fi
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/yksityistierekisteri
https://www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot-ja-kiinteistot/asiantuntevalle-kayttajalle/yksityistierekisteri
mailto:asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin

