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Yksityistieavustushakemus 2022 
 

Oheisella hakemuksella voit hakea yksityistieavustusta, jota Nokian kaupunki myöntää 
vuosittain hakemusten perusteella. Hakuaika on 29.8.-30.9.2022 klo 15:00 mennessä. 
 
Hakemuksen lopussa on lueteltu ehdot avustuksen saamiselle sekä ohjeet hakemuksen 
lähettämiseen. 
 

TIEKUNNAN TIEDOT 

Tiekunnan nimi  

Tiekunnan perustamisvuosi  

Tiekunnan sähköpostiosoite  

Tiekunnan tilinumero (IBAN -muodossa)  

Toimiva toimielin 

     Toimitsijamies ☐ 

     Hoitokunta ☐ 

     Muu taho (mikä/kuka) ☐ 

TIEKUNNAN EDUSTAJAN TIEDOT 

Sukunimi, etunimi  

Katuosoite  

Postinumero ja -toimipaikka  

Puhelin  

Sähköposti  

OSAKKAAT 

Osakkaiden määrä yht.  kpl 

Vakituisten asuntojen määrä yht.  kpl 

Vapaa-ajan asuntojen määrä yht.  kpl 

TIEN TIEDOT 

Tien koko pituus  m 

Tien pituus vakituisten asuntojen osalta  m 

Tien leveys (ajorata)  m 

Koululaisvuorojen määrä  kpl / vko 

Läpiajoliikenne Kyllä     ☐ Ei     ☐ 
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LAKISÄÄTEISET KUNNAN AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEEN LIITTYVÄT PAKOLLISET EHDOT 

Tielle on perustettu tiekunta. Kyllä     ☐ Ei     ☐ 

Tiekunnan tiedot ovat yksityistielain 
50 § mukaisesti ajan tasalla maanmittaus-
laitoksen yksityistierekisterissä. 

Kyllä     ☐ Ei     ☐ 

Liitteenä kopio rekisteriotteesta 
maanmittauslaitoksen 
yksityistierekisteristä. 

Kyllä     ☐ Ei     ☐ 

Yksityistielain 50 § mukaiset tiedot 
yksityistiestä ovat ajan tasalla kansallisessa 
tie- ja katuverkon (Digiroad) 
järjestelmässä. 

Kyllä     ☐ Ei     ☐ 

Liitteenä kopio rekisteriotteesta kansallisen 
tie- ja katuverkon järjestelmästä 
(Digiroad). 

Kyllä     ☐ Ei     ☐ 

TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖT 

Olen tutustunut Nokian kaupungin 
tietosuojakäytäntöihin ja hyväksyn 
henkilötietojeni käytön palvelussa. 

Kyllä     ☐ 

Hyväksyn Nokian kaupungin 
tietosuojakäytännöt. 

Kyllä     ☐ 

TIEDOTUS 

Haluatko jatkossa yksityistietä koskevat 
tiedotukset sähköisenä? 

Kyllä     ☐ Ei     ☐ 

Jos haluat yksityistietä koskevat tiedot 
sähköisenä, lisää vastauskenttään 
sähköpostiosoitteesi. 

 

 
 

Hakuaika  
 
29.8. - 30.9.2022 klo 15:00 mennessä.  
 
Hakuajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. 
 
Kaikki tiedot ovat pakollisia täyttää. 
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Ehdot avustukselle 
 

1. Yksityistielle on perustettu tiekunta. 
 

2. Tiekunnan tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ovat 
yksityistielain 50 § mukaisesti ajan tasalla. Rekisteriote liitteeksi hakemukseen. 
 

3. Yksityistielain 50 § mukaiset tiedot yksityistiestä ovat kansallisessa tie- ja 
katuverkon järjestelmässä (Digiroad) ajan tasalla. Rekisteriote liitteeksi 
hakemukseen. 
 

4. Yksityistien varrella on vakituista asutusta. 
 

5. Yksityistien pituus vakituiselle asunnolle on vähintään 100 m. 
 

6. Avustus käytetään yksityistien kunnostus- ja ylläpitotehtäviin.  
 

 
Avustuksen määrään vaikuttaa vakituinen asutus, tien pituus ja leveys, koululais- ja 
läpiajoliikenteen määrä sekä kesäasutuksen määrä. 

 
Yksityistieavustushakemuksen lähetys 
 
Sähköisesti: Yksityisteidenavustukset@nokiankaupunki.fi  
 
Postitse: Nokian kaupunki / Kaupunkikehityspalvelut, kirjaamo 
  Harjukatu 21 
  37100 NOKIA 

 
Kuoreen/viestiin merkintä ”Yksityistieavustus 2022” 
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