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Tekninen keskus 
 

YKSITYISTIEAVUSTUSTEN HAKU 2019   
 

Nämä yksityisteiden kunnossapitoavustusten hakuasiakirjat on postitettu kaikille Hyvinkään 
alueella oleville tiekunnille. Tekninen lautakunnan on päättänyt 26.1.2015 ja 16.2.2016  
(lisäys) uusista kunnossapidon avustusperusteista, joita noudatetaan. Ainoastaan ne tiekun-
nat, joilla on vakituisen asutuksen käyttämää tieosaa Hyvinkään alueella (ei enää vä-
himmäispituutta) voivat saada kunnossapitoavustusta. Muutkin tiekunnat voivat hyödyntää 
oheisia liitteitä: Esim. malli kokouspöytäkirjasta. 

 
Kunnan perusparannusavustusten suositeltavin hakuaika on syksyllä, jolloin avustuspäätök-
set tehdään seuraavana vuonna. Kiireellisessä tapauksessa voidaan myöntämispäätös teh-
dä myös avustuksen hakuvuonna (Lisää ohjeita: http://www.hyvinkaa.fi/yksityistiet). 
 
Yksityistien parantamisen valtion avustusten hakemisesta on ohessa erillinen liite. 
 
Tiekunnille on tarjolla apua hallinnollisiin (kirjallisiin) töihin (www.tieyhdistys.fi/yksityistiet) 
 
 
UUSI YKSITYISTIELAKI 
- Uusi yksityistielaki tullut voimaan 1.1.2019 *) (www.finlex.fi  13.7.2018/560) 

o Kunnan avustusten myöntämisen lisäehdot yksityistielaissa § 84 *) 
 Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin (Sähköpostikuittaus toimii tois-

taiseksi tositteena tietojen toimittamisesta) www.vayla.fi/yksityistiet 
- https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/suosituksia-ja-yksityistielaki/ 

o Maanmittauslaitos tehnyt päivityksen tieyksiköiden laskentaan 
o Henkilötietojen käsittely tiekunnissa 

- Alueelliset yksityistiepäivät 2019 – esite liitteenä 
https://tapahtumat.tieyhdistys.fi/site/assets/files/1301/esite.pdf (Nurmijärvi 14.3.2019) 

- Kunnan yksityistieavustuksiin liittyvät tiedustelut Tekniikan ja ympäristön  
kirjaamoon tekniikka@hyvinkaa.fi 

 
Vuosikokouspöytäkirjaan 2019 tulee ottaa mallia mallipöytäkirjan kohdista ”Kokouksen lail-
lisuus ja päätösvaltaisuus”, ”Tilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen” ja ”Allekirjoi-
tukset”. 
  
Hakuasiakirjat ja muuta yksityistieaineistoa myös netissä: http://www.hyvinkaa.fi/yksityistiet 
  
 

 
Miika Kantola 
vs. tekninen johtaja 
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Tekninen keskus 
 
 

 

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUSTEN HAKEMINEN V. 2019  

  
Tekninen lautakunta on hyväksynyt 26.1.2015 ja 16.2.2016 (lisäys) uudet yksityisteiden kun-
nossapidon avustusperusteet, joita nyt noudatetaan. Tiekuntien tulee vuosittain erikseen ha-
kea avustusta kaupungilta.  
 
Avustuksen saannin ehdot: 
- tielle on perustettu yksityistielain mukainen tiekunta 
- Hyvinkään puolella on vakituisen asutuksen käyttämää tieosaa (ei vähimmäispituutta) 
- yhteystiedot ajan tasalla maanmittauslaitoksella ks. laki § 84 
- liikennemerkit ja ajokiellot Digiroadiin ks. laki § 84 
 
Hakemuksen liitteenä tulee olla edellisen vuoden hyväksytty tilinpäätös. Käytännössä vähin-
tään tilintarkastuskertomuksesta, tuloslaskelmasta ja vuosikokouksen pöytäkirjasta tulee olla 
kopio liitteenä. Niistä käy ilmi tienhoitoon edellisenä vuonna käytetty rahamäärä. Yksinker-
tainen kirjanpito riittää. 
 
Muutamia perusohjeita tilinpäätöksen teosta: 
 
- tilinpäätös on suositeltavaa tehdä kalenterivuosittain (laskun päivämäärä ratkaisee mille 

vuodelle kulut kirjataan). Mikäli tiekunnan tilikausi poikkeaa kalenterivuodesta, niin tällöin 
tulee laatia erillinen kalenterivuoden mukainen tuloslaskelma, jonka kaksi hoitokunnan 
jäsentä allekirjoittaa 

- tulo- ja menotositteista viedään tiedot tilikirjaan, jonka perusteella tehdään tuloslaskelma 
(malli ohessa). Tuloslaskelma perustuu tositteellisiin vienteihin, joissa on liikuteltu rahaa. 
Alv mukaan menoihin, jos tiekunta ei ole arvonlisäverovelvollinen. 

- tarkastajat laativat tarkastuskertomuksen. Tarkastajien lausuntoa ei tarvita, jos tilit tarkis-
tetaan vuosikokouksessa (tällöin tositteita yleensä vähän) 

- tilitys tarkistetaan ja hyväksytään vuosikokouksessa, joka pidetään joka vuosi  
 

Tiekunnat saavat läpiajotien osuudelta lisäavustusta ilman erillistä hakemista edellyttäen, et-
tä läpiajajilta ei peritä käyttömaksua. Lisäavustuksen suuruus (esim. 20 %) päätetään vuosit-
tain erikseen. 
 
Tien päällystämistä tai paikkaamista asfalttibetonilla, öljysoralla, sirotepintauksella tai vas-
taavalla ei hyväksytä avustettaviin kunnossapitomenoihin. Hyväksyttäviä tien kunnossapito-
menoja ovat siis tositteelliset muut kuin päällystämismenot. Tiekunnan hyväksi tehty työ kat-
sotaan talkootyöksi ja sitä ei valitettavasti voida huomioida avustusta määrättäessä.  

 
Avustushakemukseen liitteineen merkitään tulot ja menot koko yksityistien pituudelta. Ha-
kemuksen käsittelijä laskee hoitomenot Hyvinkään puolella olevalle vakituisen asutuksen  
käyttämälle tieosalle. Näin saaduille hyväksytyille menoille voidaan vuosittain asettaa myös 
yläraja esim. 3 000 eur/km. Katso avustuksen määräytymisen periaate tuloslaskelman esi-
merkistä sivulta 2. 
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Kaupunki voi tarkistaa tositteita pistokokeina. Lisäksi kaupungin edustaja tekee tietarkastuk-
sia tarpeen mukaan. 
 
Vuoden 2019 avustushakemus on toimitettava 29.5.2019 klo 11.00 mennessä Hyvinkään 
kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalveluun osoitteella: 
 

 15.3.2019 asti Suutarinkatu 2 D-porras 3. krs, 05900 Hyvinkää,  
asiakaspalvelun p. 019 459 4300 

 18.3.2019 alkaen Kankurinkatu 4-6, 1. krs, 05800 Hyvinkää, vaihde p. 019 459 11 
 Hakemus on jätettävä suljetussa kirjekuoressa varustettuna merkinnällä "Yksityistien 

avustushakemus”.  
 

Jos tuot hakemuksen Teknisen keskuksen asiakaspalvelupisteeseen, saat palvelusihteeriltä 
leiman liitteeseen *), joka on todistus tiekunnalle avustushakemuksen jättämisestä. Jos pos-
titat hakemuksen, niin varmista sen perillemeno asiakaspalvelusta tai lähetä se kirjattuna. 
MYÖHÄSTYNYTTÄ AVUSTUSHAKEMUSTA EI KÄSITELLÄ.  
Myönnetyt avustukset maksetaan 30.8.2019 mennessä hakijan ilmoittamalle tilille. 
 
*) ko. liite on avustusasiakirjojen joukossa (täytä tiekunnan nimi) 
 
Nämä pakolliset liitekopiot tulee toimittaa hakemuksen yhteydessä kuitenkin viimeis-
tään 29.5.2019: 
 
- tilityksen tarkastuskertomus vuodelta 2018 allekirjoitettuna, ei vaadita, jos tilit tarkistetaan 

vuosikokouksessa  
- tuloslaskelma vuodelta 2018 allekirjoitettuna  
- vuoden 2019 vuosikokouspöytäkirja  
 
Mitään muita liitteitä ei ole tarpeen laittaa mukaan (vientien kuittikopioita, pankkitiliotteita, tili-
kirjan sivujen kopioita, osakasluetteloa).  
Vuosikokouspöytäkirjasta on malli liitteenä, josta tulee ottaa mallia ainakin kohdista ”Ko-
kouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus”, ”Tilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen” 
ja ”Allekirjoitukset”. 
Vuosikokous on mahdollista pitää, vaikka paikalle ei tulisi kuin kaksi osallistujaa. Tällöin pöy-
täkirjan tarkastaminen tulee tehdä kokouksessa. Jopa yksi henkilö voi pitää kokouksen, jos 
hänellä on valtakirja toiselta. Kokous tulee aina kutsua koolle lain edellyttämällä tavalla (Yks 
TL 61 §). 

 
LIITTEET      Esimerkki tuloslaskelmasta 
 Esimerkki kokouskutsusta ja maksuunpanoluettelosta 

Esimerkki vuosikokouspöytäkirjasta 
Avustushakemus 
Todistus avustushakemuksen jättämisestä 
 
 

 
 

Miika Kantola 
vs. tekninen johtaja 
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Esimerkki Tiekunnan ns. yksinkertaisen kirjanpidon tuloslaskelmasta: 
 
 
 
 
Talvisillan tiekunta 
 
Tuloslaskelma vuodelta 2017,  € 
 
 
 

Pankkitilin saldo 1.1.2017    2 807,75 
 
TULOT 
  
 Tiemaksut       1 400,00 
 Avustus kunnalta kunnossapitoon        673,00 
 Avustus kunnalta perusparantamiseen           0,00 
 Avustus valtiolta                                           1 700,00 
 Korkotulot, pankkikorko             4,20 
 
 Tulot yhteensä      3 777,20 
 
 
 
MENOT 
 
 Päällystämismenot (Ab, Ös, Sip …)     1 000,00 
 Sorastus          293,28 
 Ojien kunnostus           96,60 
 Routavaurioiden korjaus      2 754,32 
 Lanaus          463,32  

Auraus          453,47 
 Hiekoitus          106,00 
 Yhteiskustannukset 
  Puheenjohtajan kulukorvaus     250,00 
  Postituskulut        20,00 
  Pankin palvelumaksut        30,00 
  Tieyksikköjen tarkistus        40,50      340,50  
 
 Menot yhteensä      5 507,49 
 
 Pankkitilin saldo 31.12.2017     1 077,46 
 
 

 
 
 Päiväys           27.2.2018 
 

 Allekirjoitus   PPekka Kuusi 
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Avustus maksetaan kaikille ehdot täyttäville tiekunnille saman prosenttiosuuden mukaan. 
Läpiajotie saa kuitenkin lisäavustusta. Avustusprosentti (max. 70 %) on kaupungin tiekun-
nille varaama avustussumma jaettuna kaikkien hakeneiden tiekuntien hyväksyttyjen vuo-
den 2017 tienhoitomenojen summalla kertaa 100. Esim. jos kaupungin avustusmääräraha 
on 40 000 € ja tiekuntien hyväksyttävät hoitomenot ovat yhteensä 80 000 €, niin avustus 
on 50,0 % kunkin tiekunnan hyväksytyistä menoista.  
 
Jos kyseisen esimerkin tiekunta hakisi kunnossapitoavustusta vuodelle 2018, se määräy-
tyisi seuraavalla tavalla: 
 
V.2017 kunnossapitomenot   5 507,49 € 
Päällystämismenot vähennetään - 1 000,00 € 
Oman työn arvo (erill. malliliite)      190,00 € 
Valtiolta saatu avustus                      -1 700,00 € 
Muun kuin vakituisen asutuksen 
käyttämän tieosuuden  
kunnossapitomenot vähennetään     -707,49 €  
----------------------------------------------------------------- 
Hyväksytyt menot yhteensä   2 290,00 € 
 
Avustus v. 2018 (50,0 %)   1 145,00 € 



 ESIMERKKI 1 (3) 

MALLIN YKSITYISTIEN TIEKUNTA 
VUOSIKOKOUSPÖYTÄKIRJA 
 
Aika 28.2.2019 klo 18.00 
 
Paikka Mallintie 50, Hyvinkää  
 
1. Kokouksen avaus 
 

Hoitokunnan puheenjohtaja Pekka Kuusi avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Kuusi ja sihteeriksi Pinja Koivu. 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Leppä ja Paula Kataja, jotka toimivat 
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 
 

3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Läsnäolijat ja tieyksiköt: Pauli Petäjä 500, Pekka Kuusi 800, Pirkko Leppä 300, Paula 
Kataja 400, Pasi Paju valtakirjalla 200 ja Pinja Koivu 130 (tai liitteenä erillinen 
luettelo) yhteensä 6 tieosakasta, joiden yhteinen tieyksikkömäärä on 2330 yksikköä. 
Koko tiekunnan yksikkömäärä on 5720. Kolmekymmentä prosenttia läsnä olevien 
osakkaiden yhteisestä tieyksikkömäärästä on 699. Pekka Kuusen kohdalla käytetään 
äänileikkuria eli hänen äänimääränsä tässä kokouksessa on 699. 
(Kenenkään osakkaan äänimäärä ei saa ylittää 30 %:a kokouksessa edustettuina 
olevien osakkaiden yhteisestä tieyksikkömäärästä.) 

  
(Kirjallinen kokouskutsu on toimitettava jokaiselle tieosakkaalle, jonka postiosoite on 
tiekunnan tiedossa tai joka on ilmoittanut tiekunnalle sähköpostiosoitteen tai muun 
tietoliikenneyhteyden kutsun toimittamista varten. Kokouskutsu on toimitettava 
aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen tiekunnan kokousta.) 
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

4. Kokouksen asialistan hyväksyminen 
 

Hyväksyttiin kokouksen asialista. 
 

5. Vuoden 2018 tilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen 
 

Esiteltiin tiekunnan tilit vuodelta 2018 sekä luettiin tarkastajien laatima 
tarkastuskertomus. Hyväksyttiin tilitys vuodelta 2018. 
 
(Tilitys vuodelta 2018 tarkastettiin vuosikokouksessa ja hyväksyttiin.) 
 

6. Vastuuvapauden myöntäminen toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle 
 
Myönnettiin vastuuvapaus toimitsijamiehelle (hoitokunnalle) 

 
7. Vuosien 2019 ja 2020 (alustava) talousarvioiden vahvistaminen 
 

Hyväksyttiin hoitokunnan esittämä talousarvio vuodelle 2019 (liite) ja alustava 
talousarvio vuodelle 2020 (liite). 
(tai tarvittaessa kokous tekee talousarvioon muutoksia) 
 

8. Vuoden 2019 maksuunpanoluettelon vahvistaminen sekä maksujen erääntymispäivän 
määrääminen 



 ESIMERKKI 2 (3) 

 
Todettiin, että maksuunpanoluettelo on ollut 14 vuorokauden ajan nähtävillä Kehvelin 
kahvilassa (tai se on toimitettu kokouskutsun liitteenä) sekä, että asiasta oli erikseen 
kokouskutsussa ilmoitettu. 
Maksuunpanoluettelo vahvistettiin muutoksitta. Tiemaksut erääntyvät maksettaviksi 
30.6.2019, yliajalta peritään vuotuista korkoa 6 %. 
 

9. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenen valinta tai toimitsijamiehen valinta (voidaan valita 
myös sijainen) 

 
(3 - 5 hoitokunnan jäsenen ja 1:n varajäsenen toimikausi on 1, 2, 3 tai 4 vuotta sen 
mukaan mitä tiekunta on päättänyt. Joka neljäs vuosi valinta tai uudelleenvalinta on 
kuitenkin tehtävä) 
 
 

10. Kahden tarkastajan valinta 
 

Vuoden 2019 tilejä ja hallintoa tarkastamaan valittiin …  
(valitaan vuosittain 2 tarkastajaa. Jos tilit tarkastetaan vuosikokouksessa, niin 
tarkastajia ei silloin tarvita) 
 

11. Pöytäkirjan nähtävillä pitopaikka ja –aika 
 

Pöytäkirja on nähtävillä 10.3.2019 lähtien hoitokunnan puheenjohtajan Pekka Kuusen 
kotona. 
 

12. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut 
 
Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä ei peritä maksua. 
 

13. Muutoksenhakuohjeet 
 
Päätöksiin tyytymätön voi hakea niihin muutosta tekemällä oikaisuvaatimuksen 30 
päivän kuluessa tiekunnalle tai tekemällä moitekanteen 3 kuukauden kuluessa 
maaoikeuteen. 
 

14. Kokouksen päättäminen 
 
Kokouksen puheenjohtaja Kuusi päätti kokouksen klo 19.30. 
 

 
 
 

Pekka Kuusi   
Pekka Kuusi    
kokouksen puheenjohtaja   
 
 
Olemme tarkastaneet kokouksen pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua 
vastaavaksi. 
 
 
 
Hyvinkäällä 6.3.2019  
 



 ESIMERKKI 3 (3) 

Pirkko Leppä  Paula Kataja 
Pirkko Leppä   Paula Kataja 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
 
 
 
 

 
(Sulkeissa oleva teksti on lisäohjeita tai vaihtoehtoinen päätösteksti.) 



MAKSUUNPANOLUETTELO

Mallin yksityistien tiekunta
Tiemaksut 2019

Nro Omistaja
Tie- 

yksiköt €/yksikkö
Yksikkö- 
maksu

Perus- 
maksu

Tiemaksu 
yhteensä

1 Pauli Petäjä 500 0,15 75,00 10,00 85,00
2 Pekka Kuusi 800 0,15 120,00 10,00 130,00
3 Pirkko Leppä 300 0,15 45,00 10,00 55,00
4 Paula Kataja 400 0,15 60,00 10,00 70,00
5 Pasi Paju 200 0,15 30,00 10,00 40,00
6 Pinja Koivu 130 0,15 19,50 10,00 29,50
7 Kaisa Mänty 1 380 0,15 207,00 10,00 217,00
8 Hannu Haapa 990 0,15 148,50 10,00 158,50
9 Timo Tammi 1 020 0,15 153,00 10,00 163,00

Yhteensä 5 720 858,00 90,00 948,00

Käyttömaksut 2019

Aimo Tuomi 70,00
Teija Jalava 15,00

Käyttömaksut yhteensä 85,00

Pidetty tieosakkaiden nähtävillä 14.2-28.2.2019
Tieyksikön hinta 0,15 €/tieyksikkö
Hoitokunnan esitys maksupäiväksi 30.6.2019

Maksuunpanoluettelo, joka on hoitokunnan (tai toimitsijamiehen) esitys tiemaksuiksi,
on tiekunnan kokouksen tärkeimpiä asiakirjoja.
Maksuunpanoluettelo on pidettävä asianosaisten nähtävillä 14 päivän ajan
ennen tiekunnan kokousta tai se on toimitettava kokouskutsun liitteenä (Yksityistielaki § 61).

Tiekunta voi kokouksessaan päättää, otetaanko käyttöön (vai ei) perusmaksu, jolla
katetaan tiekunnan hallintokuluja. Perusmaksu on yleensä 10 - 20 euroa.

Käyttömaksun suuruus määrätään yleensä toteutuneiden tonnikilometrien perusteella
enintään vuoden takaisesta tien käytöstä (tonnikilometrit x hinta). Tiekunnan kokous on  
määrännyt tonnikilometrille hinnan, jonka tulee olla sama kuin tieyksikön hinta.
Perusmaksu (sama) peritään myös käyttömaksun maksajilta.



KOKOUSKUTSU

Mallin yksityistien tiekunnan vuosikokous pidetään 28.2.2019 alkaen klo 18
Kehvelin kahvilassa, osoite Mallintie 50.

ASIALISTA

• 1. Kokouksen avaus
• 2. Puheenjohtajan ja sihteerin sekä pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
• 3. Läsnäolijoiden ja valtakirjojen toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
• 4. kokouksen asialistan hyväksyminen
• 5. Tilityksen tarkastaminen ja hyväksyminen vuodelta 2018
• 6. Vastuuvapauden myöntäminen hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle

7. Tien perusparannushankkeen käynnistäminen ja valtuutukset hoitokunnalle
8. Hallinnollisten töiden tilaaminen tieisännöitsijältä

• 9. Vuoden 2019 ja 2020 (alustava) talousarvioiden vahvistaminen
• 10. Vuoden 2019 maksuunpanoluettelon vahvistaminen sekä maksujen erääntymispäivän

     määrääminen
11. Uuden tieyksikkölaskelman vahvistaminen
12. Perusmaksusta päättäminen
13. Käyttömaksujen määräämisperusteista päättäminen
14. Uuden hoitokunnan toimikausi ja palkkiot
15. Hoitokunnan jäsenten ja varajäsenten valinta
16. Tilinkäyttöoikeuksista päättäminen
17. Kahden tilityksen tarkastajan valinnasta päättäminen
18. Tieyksiköinnin päivityksen tilaaminen
19. Osakkaiden perustietojen kerääminen
20. Tarjouksen pyytäminen tiekunnan hallinnollisista töistä
21. Tiekunnan vastuuvakuutus

• 22. Pöytäkirjan nähtävilläpitopaikka ja -aika
• 23. Pöytäkirjan otteista ja jäljennöksistä perittävät lunastusmaksut

24. Mahdolliset muut asiat, yleiskeskustelu
• 25. Muutoksenhakuohjeet
• 26. Kokouksen päättäminen

Maksuunpanoluettelo on nähtävillä Kehvelin kahvilassa 14.2 - 28.2.2019 päivittäin klo 9 - 21 
tai se on toimitettu kokouskutsun liitteenä.

Hyvinkäällä 14.2.2019

Pekka Kuusi
Pekka Kuusi, puh. 040 123 4567
Hoitokunnan puheenjohtaja

• yleensä ainakin nämä asiat käsitellään kokouksessa 

OHJEITA:

Kokouksen kutsuu koolle hoitokunnan puheenjohtaja tai varapj. tai toimitsijamies.
Kutsut postiin tai sähköpostilla 2 kuukautta - 2 viikkoa ennen kokousta
- vuosikokouskutsussa mainittava tienpitoa koskevista merkittävistä asioista
- ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat
Maksuunpanoluettelo on pidettävä nähtävänä vähintään 2 viikkoa ennen kokousta tai
tai se on toimitettava kokouskutsun liitteenä.

SUOSITUS: Kutsut postitse (tai sähköpostilla) kaikille ja mukaan asialista täydellisenä sekä
maksuunpanoluettelo ja talousarvioehdotus



HYVINKÄÄN KAUPUNKI

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSHAKEMUS V. 2019

 Tiekunnan nimi

 Tien kokonaispituus m    Naapurikunnan puolella oleva tiepituus m

 Viimeisen asuinkiinteistön etäisyys tien alkupäästä m  Läpiajotie

 Tieosakkaiden määrä kpl   Vakituisten asuinkiinteistöjen lukumäärä kpl

 Tiekunnan tulot 1. Kunnan kunnossapitoavustus €

 v. 2018 (1.1 - 31.12) 2. Muut avustukset
 (esim. valtion ja kunnan perusparannusav.) €

3. Tieyksikkömaksut €

5. Muut tulot €

 TULOT YHTEENSÄ €

 Tiekunnan menot MENOT YHTEENSÄ €
 v. 2018 (1.1 - 31.12) Päällystämismenojen (asfaltti ym) osuus

"MENOT YHTEENSÄ"- summasta €

 Pankkitilin numero

 Jos läpiajoliikennettä, niin peritäänkö läpiajajilta käyttömaksua (Kyllä / Ei)

Päiväys

Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys *)

Osoite

Puhelinnumero

*) nimen selvennyskohtaan myös asema tiekunnassa (toimitsija. pj. siht. hoitokunnan jäsen tms.)

PAKOLLISET LIITEKOPIOT (kopioita ei tarvitse todistaa oikeiksi):

1. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus (ei vaadita jos tilit tarkistetaan vuosikokouksessa)
2. Vuoden 2018 tilinpäätöksen tuloslaskelma allekirjoitettuna (josta tulee käydä ilmi
    tulot ja menot vähintään oheisen esimerkin mukaisesti eriteltynä)
3. Vuoden 2019 vuosikokouspöytäkirja allekirjoituksineen  

Kaupunki tallentaa hakijan nimi- ja osoitetiedot yhdyshenkilöluetteloon (=postitusluettelo).
Mikäli haluatte, että yhdyshenkilö on joku muu kuin tämän hakemuksen allekirjoittaja, niin 
merkitkää hänen yhteystietonsa lisätietoihin.

Lisätietoja:
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Esimerkki Tiekunnan ns. yksinkertaisen kirjanpidon tuloslaskelmasta: 
 
 
 
 
Talvisillan tiekunta 
 
Tuloslaskelma vuodelta 2017,  € 
 
 
 

Pankkitilin saldo 1.1.2017    2 807,75 
 
TULOT 
  
 Tiemaksut       1 400,00 
 Avustus kunnalta kunnossapitoon        673,00 
 Avustus kunnalta perusparantamiseen           0,00 
 Avustus valtiolta                                           1 700,00 
 Korkotulot, pankkikorko             4,20 
 
 Tulot yhteensä      3 777,20 
 
 
 
MENOT 
 
 Päällystämismenot (Ab, Ös, Sip …)     1 000,00 
 Sorastus          293,28 
 Ojien kunnostus           96,60 
 Routavaurioiden korjaus      2 754,32 
 Lanaus          463,32  

Auraus          453,47 
 Hiekoitus          106,00 
 Yhteiskustannukset 
  Puheenjohtajan kulukorvaus     250,00 
  Postituskulut        20,00 
  Pankin palvelumaksut        30,00 
  Tieyksikköjen tarkistus        40,50      340,50  
 
 Menot yhteensä      5 507,49 
 
 Pankkitilin saldo 31.12.2017     1 077,46 
 
 

 
 
 Päiväys           27.2.2018 
 

 Allekirjoitus   PPekka Kuusi 
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Avustus maksetaan kaikille ehdot täyttäville tiekunnille saman prosenttiosuuden mukaan. 
Läpiajotie saa kuitenkin lisäavustusta. Avustusprosentti (max. 70 %) on kaupungin tiekun-
nille varaama avustussumma jaettuna kaikkien hakeneiden tiekuntien hyväksyttyjen vuo-
den 2017 tienhoitomenojen summalla kertaa 100. Esim. jos kaupungin avustusmääräraha 
on 40 000 € ja tiekuntien hyväksyttävät hoitomenot ovat yhteensä 80 000 €, niin avustus 
on 50,0 % kunkin tiekunnan hyväksytyistä menoista.  
 
Jos kyseisen esimerkin tiekunta hakisi kunnossapitoavustusta vuodelle 2018, se määräy-
tyisi seuraavalla tavalla: 
 
V.2017 kunnossapitomenot   5 507,49 € 
Päällystämismenot vähennetään - 1 000,00 € 
Oman työn arvo (erill. malliliite)      190,00 € 
Valtiolta saatu avustus                      -1 700,00 € 
Muun kuin vakituisen asutuksen 
käyttämän tieosuuden  
kunnossapitomenot vähennetään     -707,49 €  
----------------------------------------------------------------- 
Hyväksytyt menot yhteensä   2 290,00 € 
 
Avustus v. 2018 (50,0 %)   1 145,00 € 



 
 
 
 
                    
   Tekniikka ja ympäristö   

Tekninen keskus 
 
 
 
 

TODISTUS AVUSTUSHAKEMUKSEN JÄTTÄMISESTÄ 

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS 2018   

 
 
 

__________________________________ tiekunta on tänään jättänyt yo. avustushakemuksen  
 
Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalveluun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaspalvelun leima ja kuittaus  



 
 
 
 
                    
   Tekniikka ja ympäristö   

Tekninen keskus 
 
 
 
 

TODISTUS AVUSTUSHAKEMUKSEN JÄTTÄMISESTÄ 

YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUS 2019   

 
 
 

__________________________________ tiekunta on tänään jättänyt yo. avustushakemuksen  
 
Hyvinkään kaupungin teknisen keskuksen asiakaspalveluun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaspalvelun leima ja kuittaus  


