
MATKAILUTEIDEN  Kuusamon kaupunki     
AVUSTAMINEN   Yhdyskuntatekniikka    

    PL 9, 93601 KUUSAMO   
Saapunut:    Käyntiosoite: Keskuskuja 6  
Tweb: KMO/545/10.03.01.06/2020  yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi     
     

Tiekunnan yhteystiedot:  

Tiekunnan tai tien nimi Osoitejärjestelmän mukainen tien nimi 

          
Tiekunnan edustajan etunimi Sukunimi Puhelin Sähköposti 

                      
Osoite Postinumero ja postitoimipaikka  y-tunnus/henkilötunnus 

               

Tietä/tiekuntaa koskevat tiedot:  

Tiellä on tiekunta   Kyllä  Ei                                    Vireillä Maanmittauslaitoksessa  

Edellinen tiekunnan 
kokous oli vuonna   

      
jos tiekunta on kokoontunut edellisen avustushakemuksen jättämisen 
jälkeen, tulee pöytäkirja liitää avustushakemukseen 

Tien nimi/tiekunnan tunnus    Tieosakkaiden lukumäärä 

           

Tiekunnan käytössä oleva pankkitilin 
tilinumero:  

FI        

Haettava avustustapa 2021-2024: 

 
1. Lanausavustus halutaan:   Rahana 31 euroa vuodessa tiekilometrille  Työsuorituksena 

 
2. Lanausavustus halutaan:   Rahana 31 euroa vuodessa tiekilometrille  Työsuorituksena 

 
* Avustusta voidaan myöntää vain yksityisteille, joilla on merkittävää matkailun tai suurien 
tapahtumien aiheuttamaa liikennettä. Lisätietoja seuraavalta sivulta. Avustettavalle tielle voidaan 
myöntää matkailun aiheuttamasta liikennemäärästä riippuen yksi tai kaksi lanauskertaa vuodessa.  
 

Perustelut avustuksen saamiseksi:  

 
        
 

Hakijan allekirjoitus: (sähköistä lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa) 

□   Vakuutan antamani tiedot oikeiksi   Aika ja paikka:  

 
Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys: 
 
 
 

 

 

 

Katso hakuohjeet ja avustusperusteet seuraavalta sivulta 

mailto:yhdyskuntatekniikka@kuusamo.fi


 
Hakemusasiakirjan täydentäminen ja palauttaminen:  
 
- avaa avustuslomake  
- täydennä pyydetyt tiedot, tallenna lomake, 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  
 
 
Avustusperusteet: 
 
Avustus voidaan myöntää mm. kansallispuistoihin johtaville yksityisteille sekä 
yksityisteille, joilla on (muiden kuin tieosakkaiden aiheuttamaa) merkittävää matkailun tai 
suurien tapahtumien aiheuttamaa liikennettä.  
 
Avustus myönnetään määrärahojen puitteissa tarvittaessa vuorotteluperiaatetta 
noudattaen. 
 
Tiekunnan tulee hakea avustusta vähintään kerran neljässä vuodessa tai tarvittaessa heti 
kun olosuhteet muuttuvat. 
 
Avustettavalla tiellä tulee olla tiekunta, eikä tiekunta saa muuta avustusta tien 
kunnossapitoon. 
 
Yksityistiellä on merkittävää (muiden kuin tieosakkaiden) matkailun tai suurien 
tapahtumien aiheuttamaa liikennettä. 
 
Avustettava tie on lanauskelpoinen. 
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