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

Hailuodon kunta  
Yksityistien kunnossapidon menoselvitys avustushakemukseen vuodelle  
Tiekunnan tiedot 
Yksityistiekunnan nimi 

 

Käyttöoikeusyksikkönumero 

 

Tiekunnan edustaja / yhteyshenkilö rekisterissä / tiekunnan kokouksen ajankohta 
Sukunimi 

 

Etunimi 

 

Puhelinnumero 

 
Katuosoite 

 

Postinumero 

 

Postitoimipaikka 

 
Sähköpostiosoite 

 
Toimitsijamies tai hoitokunnan pj. / muu 

 

Toimikausi (min 1 vuosi, max 4 vuotta) 

 

Vuosi, jolloin valittu toimeen 

 
Tiekunnan tiestön kokonaispituus MML rekisterissä. Matka 
metreissä 

 

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

 
Tiekunnan yleinen kokous on pidetty: 

 

Seuraava kokous pidetään vuonna? Tiekunnan kokous on pidettävä 1 vuoden, maksimissaan 4 vuoden välein  

 

Menoselvitys 
Hoito ja kunnossapitotyöt vuodelta  Yhteensä € 
Kesähoito Höyläys / lanaus € 

Pölynsidonta € 

Vesakontorjunta / niitto € 

Talvihoito Aurausviitoitus € 

Auraus / linkous € 

Polanteen poisto € 

Liukkaudentorjunta € 

Kunnostus Sorastus € 

Kuivatus € 

Muut menot, mikä:  € 

Siltojen kunnossapito  € 

Yksityistien valaistus  € 

Hallintomenot  € 

Menot yhteensä  € 

Tulot    

Tie- ja käyttömaksut  € 

Saadut avustukset  € 

Tulot yhteensä  € 

 Vakuutan allekirjoituksella antamani tiedot oikeiksi  

Päiväys ja allekirjoitus 
Paikka ja aika Avustuksen hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Menoselvityslomakkeen täyttöohje 
• Tämä menoselvitys laaditaan joka vuosi, Ensimmäisenä vuonna on lähetettävä myös kunnossapitoavustushakemuslomake. 

Jatkossa, jos tiekunnan tiedot eivät ole muuttuneet, riittää pelkästään menoselvityslomakkeen ja yleisen kokouksen 
pöytäkirjan kopion lähetys avustushakemuksen uusimista varten. Tätä ohjesivua ei tarvitse palauttaa. 

• Ilmoita muuttuneet tiedot yksityistien kunnossapitoavustushakemuslomakkeella. Huom. Laita rasti kohtaan ”Ilmoitus 
muuttuneista tiedoista” 

• Yksityistiekunnan nimi: Tähän laitetaan se nimi, jolla tiekunta on rekisteröity Maanmittauslaitoksen reksiteriin 
• Käyttöoikeusyksikkönumero: Tämä numero löytyy Maanmittauslaitoksen rekisteristä. Numero on muotoa 000-2008 -

12345. Numero löytyy esimerkiksi tiekunnan käyttöoikeusyksikköotteesta.  
• Tiekunnan edustaja / yhteyshenkilö rekisterissä: Tämä on yleensä tiehoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies.  
• Toimikausi: Ilmoita kuinka moneksi vuodeksi toimihenkilö on valittu toimeen. Minimi 1 vuosi. Maksimi 4 vuotta. Ilmoita 

minä vuonna toimihenkilö on valittu toimeen. 
• Tiekunnan tiestön kokonaispituus MML rekisterissä. Matka ilmoitetaan metreissä: Tieto löytyy esimerkiksi 

Maanmittauslaitoksen laatimasta tiekunnan käyttöoikeusyksikköotteesta. 
• Tiekunnan vakituista asustusta palvelevan tiestön pituus: Jos tiekunta on laatinut itselleen säännöt, joissa on otettu 

hoidettavaksi sopimus-, tai ns. pihateitä, tulee niiden pituus mitata karttasovelluksella. Karttasovellus löytyy esim. 
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka. Piha- ja sopimustiet lisätään mukaan tiestön pituuteen. Matka 
metreissä. 

• Huom! Jos tiekuntan kuuluu muita, ei vakituista asutusta palvelevia teitä tai tienosia, on niiden pituus vähennettävä 
ilmoitettavasta vakituista asustusta palvelevan tiestön pituudesta. Näitä vähennettäviä teitä ovat esim. mökki- metsä- ja 
peltotiet. 

• Tiekunnan yleinen kokous on pidetty vuonna: Ilmoita milloin viimeisin yleinen kokous on pidetty. 
• Seuraava kokous pidetään vuonna: Ilmoita milloin olette suunnitelleet pidettävän seuraavan yleisen kokouksen. Esim. 

keväällä / 2025 
• Menot 

- Hoito ja kunnossapitotyöt vuodelta: Ilmoita hakemusvuotta edeltävään kalenterivuoteen kohdistuvat menot ja tulot. Jos 
tiekunta. Vähennä kuluista muiden, kuin avustuskelpoisten teiden kulut hoitotöiden osalta.  

- Yksityistielain mukaan toimielimen tulee laatia vuosikokousta varten tiekunnan edellisen vuoden / tilikauden menot tulot 
(tilinpäätös). Lisäksi on laadittava suunnitelma / arvio tulevan kauden menoista (talousarvio). Molemmat käsitellään ja 
hyväksytään yleisessä kokouksessa ja merkitään kokouspöytäkirjaan.  

- Tämä menoselvityslomake ei ole tiekunnan kokouksessaan hyväksymä asiakirja, vaan se on kunnossapitoavustukseen 
liittyvä selvitys Hailuodon kunnalle. 

- Menoselvityslomakkeelle siirretään tilinpäätöstietoa edelliseltä kalenterivuodelta ja lisäksi sellaiset menot, jotka 
kohdistuvat ko. vuoteen vaikka ne laskutetaan seuraavana vuonna.  

- Esimerkiksi, jos tiekunta on tilannut urakoitsijalta aurauksen talvikaudelle 2022 – 2023, josta on tulossa 500€ lasku, joka 
laskutetaan 2023. Tiekunnan on jaettava kustannus arviolta myös vuodelle 2022. Ei niin, että aurauskulu on vuodelle 
2022, 0€ ja vuodelle 2023, 500€. Jos muuta ei ole sovittu, niin jako tehdään arviolta. 

- Laskuja, tiliotteita, tilinpäätöstä tai muuta yhteenvetoa ei lähetetä kunnalle. Talousarvio on tiekunnan osakkaita varten ja 
sitä ei tarvitse lähettää. 

- Hoito ja kunnossapitotyöt: Merkitse avustuskelpoisen tien hoitoon käytetyt menot  
- Kunnostus: Ilmoita esim. sorastukset ja tien kulutuskerrosten uusimiset. Kuivatuksella tarkoitetaan kunnossapidollisia 

kuivatukseen liittyviä töitä, esim. reunapalteen poisto, puiden ja kasvuston poisto ojista, rumpujen avaus jne.  
- Muut menot: Jokin muu, kuin edellä mainittu toimenpide. Esim. rumpujen avaus keväällä tai huuhtelu.  
- Siltojen kunnostus: Esim. puuosien kunnostus, Kaiteiden korjaus ym.  
- Yksityistien valaistus: Valaistuksen kunnossapito, myös sähkön siirto ja energia.  
- Hallintokulut: Tieisännöinti, kokoukset, postitus, palkkiot, kulukorvaukset ym. tiekunnan hoitamiseen liittyvät kulut 

• Tulot  
- Tie ja käyttömaksut: Tiekunnan osakkailta kerätyt yksikkömaksut ja tien käyttömaksut.  
- Saadut avustukset: Tiekunnan saamat kunnossapito- ja perusparannusavustukset (Hailuodon kunta, Osakaskunta, ELY-

keskus). 
• Päiväys ja allekirjoitus  

- Lomakkeen allekirjoittaa tiehoitokunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies.  
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