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PORIN KAUPUNKI, Tekninen lautakunta 
PL 121, 28101  Pori

Yksityisteiden tiekunnat/toimitsijamiehet

 Tiedustelut

Porin kaupungin alueella olevat yksityistiet voivat hakea vuoden 2022 
kunnossapitoavustuksia Porin kaupungin tekniseltä lautakunnalta. Avustus 
myönnetään tielle, jonka vaikutuspiirissä on vähintään kaksi vakinaista asuntoa ja 
toimiva tiekunta. Lisäksi avustuksen saaminen edellyttää, että tiekunta on huolehtinut 
siitä, että tien käytön rajoituksista, kuten painorajoituksista, puomista ja kiellosta 
liikennöidä, on tehty ilmoitus kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään 
osoitteeseen: info@digiroad.fi sekä tien vastuuhenkilöstä yksityistierekisteriin, jota 
pitää Maanmittauslaitos.

Tällä tulostettavalla lomakkeella voidaan toimittaa vuoden 2022 tiehoitokunnan 
tilinpäätöksen tiedot sekä avustushakemus tekniselle lautakunnalle. Tilinpäätös on 
tehtävä huolellisesti, perustuen tiekunnan kokouksessa hyväksyttäviin 
tositteisiin. Tilinpäätös on tilityksen tarkastajien allekirjoitettava. Ohjeiden vastaisesti 
tai puutteellisesti täytetty hakemus saattaa johtaa hakemuksen hylkäämiseen.

Korkeampaa avustusprosenttia haetaan erikseen, ei tällä lomakkeella. Jo myönnettyä 
korkeampaa avustusprosenttia ei tarvitse hakea uudelleen.

Tilinpäätöslomake on samalla avustushakemus. Hakemukset on palautettava 
viimeistään 31.3.2023 kello 15. Pyydettäessä on esitettävä myös tilinpidon tositteet ja 
viimeksi pidetyn tiekunnan kokouksen kokouspöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastaminen 
siksi, että nähdään toimiiko tiekunta yksityistielain säännösten mukaisesti.

Hakemukset palautetaan postitse osoitteella

Porin kaupunki, Tekninen lautakunta
Yksityistieavustukset 2022
PL 121
28101 PORI

Hakemukset on palautettava viimeistään 31.3.2023 kello 15.

Tämä lomake voidaan täyttää käsin tai koneellisesti ja tulostuksen jälkeen lomake 
tulee allekirjoittaa valtuutetun henkilön toimesta. 

Yksityistien avustushakemus on nyt mahdollista tehdä myös sähköisesti 
verkkolomakkeella osoitteessa https://www.pori.fi/avustukset, ja ensisijaisesti 
hakemus suositellaan täytettäväksi sähköisesti. 

Palvelupiste Porina
 Yrjönkatu 13, 28100 Pori
 Puh. (02) 623 4100
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TIEKUNNAN NIMI

Muiden 
osakkaiden 
lukumäärä

Tien vaikutusalueella 
pysyvästi asuvien  
talouksien lukumäärä

Pankkiyhteys (IBAN)   FI 
Tilinumero kansainvälisessä IBAN-muodossa (18 merkkiä, Suomessa alkuun maatunnus FI) 

Tiekunnan puolesta avustusta hakevan yhteystiedot 

Nimi 

osoite           

puhelin     

Tehtävä tiekunnassa

Suostun päätöksen sähköiseen tiedonantoon
joka lähetetään sähköpostiin:

Tien pituus metreinä

Täytä myös seuraavan sivun tulo- ja menotiedot tilinpäätöksestä ja 
allekirjoita hakemus tulostuksen jälkeen.
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Tiekunnan nimi
yksityisen tien 
tilinpäätöstiedot 
vuodelta

2022

MENOT TULOT €
1. Ojien kaivua sekä tieluiskien

hoitoa Säästö edelliseltä vuodelta
2. Vierialueiden raivausta

puista ja pensaista Kerätyt yksikkömaksut
3. Tienpitoaineen ajoa ja

levitystä Valtionavustus

4. Tienpinnan lanausta ja
höyläystä Kunnan avustus

5. Rumpujen korjausta ja
uusimista Korkotulot

6. Siltojen korjausta ja
uusimista

7. Tien aurausta, hiekoitusta
ja muuta kunnossapitoa

8. Liikennemerkkien hankinta
ja korjaus

9. Hallinto -ym. sekalaiset menot
(ei tiekunnan perustamiskustannuksia)

Kunnossapitokustannukset 
yhteensä

Säästö seuraavalle vuodelle

Valmistelijan esitys

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 
Paikka

päivänä kuuta 2023  Nimen selvennys

TILINPÄÄTÖKSESSÄ TODETUT MENOT JA TULOT
VUODELTA 2022 
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Liitteet  kpl

Muut tulot

Tulot yhteensä

€
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