
ESPOON KAUPUNKI   TIEAVUSTUSHAKEMUS KAUPUNGILLE  
Kaupunkitekniikan keskus
Infrapalvelut 

 

     KUNNOSSAPITOAVUSTUS 

     

 

 

Tiekunnan nimi Vuosi 

Osoite 

1 
Tiekunnan 
yhteystiedot 

 ei ole perustettu  on perustettu, pvm: 
2 
Tiekunta 

 entinen kylätiekunta  tietoimituksessa  tielautakunnan päätöksellä 

TOIMITSIJAMIES 
Nimi 

Osoite Puhelin 

Varajäsen 
Nimi 

Osoite Puhelin 

HOITOKUNTA 
Varsinaiset jäsenet 
Puheenjohtajan nimi 

Osoite Puhelin 

Varapuheenjohtajan nimi 

Osoite Puhelin 

Jäsenen nimi 

Osoite Puhelin 

Varajäsenet 
Nimi 

Osoite Puhelin 

Nimi 

3 
Tietoja tiekunnan 
toimeenpanevas-
ta elimestä 

Osoite Puhelin 

Tien pituus 
 
                                   km 

Tiekunnan hoidossa 
 
                                  km 

Ajoradan leveys 
 
                               m 

Tieosakkaiden lukumäärä 
 
                                         kpl 

4 
Tiedot tiestä 

Tieyksiköitä yhteensä 
 
                                   kpl 

Tieyksikön á-hinta 
 
                                  € 

Tulot tieyksiköiden mukaan 
 
                                                       € 

Tiekunnan nimi Vuosi 

Osoite 

1 
Tiekunnan 
yhteystiedot 

Pankki ja tilinumero



ESPOON KAUPUNKI   TIEAVUSTUSHAKEMUS KAUPUNGILLE 
Kaupunkitekniikan keskus 
Infrapalvelut

 

 

 

 

Yksityistieavustusten hakeminen Espoossa
 

 

 

Kaupunki myöntää vuosittain avustusta yksityisteiden kunnossapitoon tiekunnalle, joka pitää yllä yksityistielain mukaan 
tiekunnalta edellytettävää kirjanpitoa.
Yksityistie voi saada yksityistielain mukaista avustusta kunnalta ja/tai valtiolta vain, jos tiellä on tiekunta.
Avustushakemus liitteineen tulee toimittaa maaliskuun loppuun mennessä Kaupunkitekniikan keskuksen kirjaamoon osoitteeseen:

 
 Espoon kaupunki 
 Kirjaamo 
 PL 1 
 02070 ESPOON KAUPUNKI 
 
Avustettavan yksityistien tulee olla vähintään kahden pysyvästi asutun kiinteistön pääsytie, jolla tulee sallia myös ulkopuolinen
liikenne. Kiinteistön sisäänajoteitä ja tontilla sijaitsevia teitä, tilusteitä ja ainoastaan vapaa-ajan asutukselle johtavia teitä ei
avusteta.
 
Lisätietoja yksityistieavustuksista: Tekninen ja ympäristötoimi/asiakaspalvelu, 
puh. 09 8162 5000.
Käyntiosoite (kirjaamo): Siltakatu 11 (Kauppakeskus Entresse), 02770 ESPOO
Faksi: (09) 816 22495

VALTIONAVUSTUS 
 kunnossapitoon               vuodelta  

                      % 
 
                                         € 

 rakentamiseen                vuodelta  
                      % 

 
                                         € 

KAUPUNGINAVUSTUS 
 kunnossapitoon               vuodelta  

                      % 
 
                                         € 

5
Saadut
avustukset

 muuhun                           vuodelta  
                      % 

 
                                         € 

6
Allekirjoitus

Päiväys                                Toimitsijamies / kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä 

 Tilinpäätös (pakollinen)  Tilintarkastajien kertomus (pakollinen) 

 Selvitys edellisen vuoden varojen käytöstä  Talousarvio 

 Tievalaistuksen kustannusarvio 

 Muu mahdollinen lisäselvitys

 __________________________________________ 

7
Liitteet

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
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