
TIEN KUNNOSSAPITO-  Kuusamon kaupunki  

AVUSTAMINEN 2019-2023  Yhdyskuntatekniikka    

    PL 9, 93601 KUUSAMO   

Saapunut:    Käyntiosoite: Keskuskuja 6  

Tweb: KMO/3/10.03.01.06/2020  yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi     

     

Tien tiedot: 

Osoitejärjestelmän mukainen tien nimi:       

Tie on (rastita yksi tai useampia, katso tarkemmat ohjeet täyttöohjeesta.): 

Ainoa ulospääsytie   Liikennejärjestelmän kannalta 

merkittävä tie 

 Liikenteellisesti 

merkittävä tie 

 

Perustelut:       

 

Tiekunnan tiedot: 

Tiekunnan käyttöoikeusyksikkötunnus: 

      

Tiekunnan edustajan etunimi Sukunimi Puhelin 

                

Osoite Postinumero ja postitoimipaikka  y-tunnus/henkilötunnus 

                  

Edellinen tiekunnan kokous 

oli (päivämäärä)       

 Jos tiekunta on kokoontunut edellisen 

avustushakemuksen jättämisen jälkeen, tulee 

pöytäkirja liitää avustushakemukseen 

Tiekunnan käytössä oleva pankkitilin 

tilinumero:  

 

FI        

Haettava avustustapa 2019-2023: 

Aurausavustus halutaan:   Rahana 1012 euroa vuodessa 

tiekilometrille* 

 Työsuorituksena 

Lanausavustus (kevät) halutaan:   Rahana 31 euroa vuodessa 

tiekilometrille* 

 Työsuorituksena 

Lanausavustus (syksy) halutaan:   Rahana 31 euroa vuodessa 

tiekilometrille* 

 Työsuorituksena 

Kesäkunnossapitoavustus maksetaan kerran vuodessa ja on suuruudeltaan 250 euroa tiekilometrille*. 

Kesäkunnossapitoavustusta ei anneta työsuorituksena. 

Lupa sähköiseen asiointiin: 

 

   

 

Tiekunta antaa toistaiseksi voimassa olevan suostumuksen sille, että avustuspäätökset 

voidaan antaa tiedoksi sähköpostina. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 18 §)    
 

Tiekunnan käytössä oleva sähköposti: 

      

Hakija vakuuttaa, että: 

 

      

 

Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon 

tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään. 

 

Hakijan allekirjoitus (sähköistä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa kynällä): 

 

     Vakuutan antamani tiedot oikeiksi.  

  

Aika ja paikka:       

 

 

Hakijan allekirjoitus        

 

 

Hakijan nimenselvennys         

 

 

Katso hakuohjeet ja lisätietoa avustusperusteista seuraavalta sivulta. 

mailto:yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi


 

Hakemusasiakirjan täydentäminen ja palauttaminen: 

 

- avaa avustuslomake 

- täydennä pyydetyt tiedot, tallenna, tulosta sekä allekirjoita 

- jos täytät lomakkeen tietokoneella ja toimitat sen sähköpostitse, ei lomaketta 

tarvitse allekirjoittaa. 

 

Toimita avustuslomake osoitteeseen: 

 

 Kuusamon kaupunki, yhdyskuntatekniikka, PL 9, 93601 KUUSAMO  

 käyntiosoite: Keskuskuja 6, 93600 KUUSAMO 

 yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi  

 

AVUSTUSPERUSTEISTA 

 

Raha-avustusten suuruus on sidottu indeksiin. 

 

Kesäkunnossapitoavustuksen määrä voi muuttua yhdyskuntatekniikan lautakunnan 

päätöksellä. 

 

Tielle voidaan antaa aurausavustus työsuorituksena silloin, kun: 

1. Tie soveltuu (leveys, mäkisyys, mutkaisuus, maakivet, ym.) aurattavaksi alueella 

liikkuvalla kalustolla. 

2. Tiekunta asettaa aurausviitat urakoitsijan hyväksymällä tavalla. 

3. Kaluston siirtoajon osuus on korkeintaan puolet auraustyön osuudesta. Tästä voidaan 

poiketa, jos kohde yhdistää kaksi laajempaa kokonaisuutta. 

 

MÄÄRITELMÄ: 

 

Ainoa ulospääsytie on asutulta asuinrakennukselta kadulle tai maantielle johtava 

pituudeltaan lyhyin tie.  

 

Liikenteellisesti merkittävä on tie, jota yleisesti käytetään pysähtymättä tapahtuvaan 

läpiajoon ja jonka liikennemäärä on suurempi kuin asetettu raja-arvo. 

 

Liikennejärjestelmän kannalta merkittävä tie on tie, jota yleisesti käytetään pysähtymättä 

tapahtuvaan läpiajoon ja joka yhdistää eri teitä ja jota käyttäen saavutetaan merkittävä 

oikaisuvaikutus. 

 

 

AVUSTUKSEN SAAJAN VELVOITTEET: 

 

Kaupungin avustuksen vastaanottaessaan tiekunta hyväksyy, että: 

1. Tietä voivat käyttää muutkin kuin tien osakkaat. 

2. Muilta kuin tieosakkailta saa periä käyttömaksua yksityistielain mahdollistamalla 

tavalla. 

3. Tiekunta myöntää luvan linjaliikenteelle. 

4. Tienpidon juridinen vastuu säilyy tien tiekunnalla. 

5. Aurausavustuksen ehtona on, että tie aurataan tai lingotaan. Polannetietä ei avusteta. 

 

LISÄTIETOA 

www.kuusamo.fi Yksityisteiden kunnossapito 

mailto:yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi
http://www.kuusamo.fi/

