
JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI
LIIKENNE- JA VIHERALUEET 
PL 233, 40101 JYVÄSKYLÄ
YKSITYISTIEN  KUNNOSSAPITOAVUSTUSHAKEMUS  2020 

Yksityistien nimi:
Tietä hoidetaan:       Kunnossapitoavustuksen maksupaikka; pankki ja tilinumero:
 [   ] Hoitokunnan toimesta            _______________________________________________________________
 [   ] Toimitsijamiehen toimesta

Yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite:

Osakas: Osoite: Eri talouk-    
sien määrä

Osakas: Osoite: Eri talouk-   
sien määrä

Ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen käytössä oleva tien pituus [km]:

Etäisyys
yksityistiellä [km]

Ympärivuotisesti asuttujen kiinteistöjen lukumäärä yhteensä:

Vapaa-ajan asuntojen lukumäärä yhteensä:

Etäisyys
yksityistiellä [km]

Vapaa-ajan asunnot:

Saapunut: ______/_____/___________

Hoitokunnan kokoonpano tai toimitsijamies:

Osakastiedot:
Ympärivuotisesti asutut kiinteistöt:



Määrä Yksikkö Määrä

Jakajat/
kertoimet Pisteet

Hakija täyttää
Taloutta /3
Loma-
asuntoa /12

Linja-
autot

Kirjasto-
autot

Maito-
autot

Myymälä-
autot

Muut
autot

Ajoneuvoa/
viikko yht. /8

Koulu-
kuljetus

Postin
kuljetus

Muut
kuljetukset

Ajoneuvoa/
viikko yht. /7

Kuorma-
autot

Rekat Tavara-
autot

Ajoneuvoa/
viikko yht. /5
Ajoneuvoa/
viikko /7

Muun liikenteen aiheuttaja R/K etäisyys [m]

Yksityistien valaistus:
Tiealueella on kaupungin ylläpitämää ulkovalaistusta: [ ] Kyllä 

[ ] Ei

Kaupungin tiealueella ylläpitämien valaisinpisteiden lukumäärä: _______ kpl

/0,7

Kyllä = 1
Ei = 0

Liitteet: [   ] Tiekunnan tai tiehoitokunnan kokouspöytäkirjan kopio vuodelta 2020
[   ] Karttaliite, jossa värikynällä merkitty ko. yksityistie ja ympärivuotisesti asutut asunnot 

Loma-asutus:

Tieviranomainen täyttää
Liikennettä aiheuttavat toiminnot:

Asutus: Pysyvä asutus:

Ajoneuvoa/
viikko

Linja-
liikenne:

Raskas linjaliikenne:

Kevyt läpikulkuliikenne:

Raskas läpikulkuliikenne:
Muu raskas 
läpikulkuliikenne

/7

Läpi- 
kulku- 
ja muu 
liikenne
(Ei oma 
asutus- 
liikenne) 

Henkilöautot ja muut kevyet moottoriajoneuvot

Muu liikenne:

Ajoneuvoa/
viikko /7
Ajoneuvoa/
viikko /7

Tieviranomainen täyttää
Tien pituus 
J ä k läOnko tiekunta 

perustettu?

*2,5
Pisteet yhteensä:

Hakijan allekirjoitus: Kunnossapitoluokka:

Nimenselvennös:

Paikka ja päivämäärä:

Tiekunta

Yksityis-
tie-
rekisteri
Digiroad

[  ] On perustettu, toimituspäivämäärä _____._____.__________

[  ] Maanmittauslaitoksen toimitus    [  ] kunnan tielautakunnan toimitus   [  ] tiekunnan perustamiskokous

[  ] Vakuutan, että tiekunta on päivittänyt yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin

[  ] Vakuutan, että tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat painorajoitukset ja tien käytön kieltämistä
      ja rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot tie- ja katuverkon tietojärjestelmään (Digiroad)


	Sheet1



