
 YKSITYISTIEAVUSTUSHAKEMUS/KÄYTTÖTILITYS 2022 

Hakemus on jätettävä 2.5.2023 klo 15 mennessä osoitteeseen: 
Toivakan kunta, kuntaympäristölautakunta, Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka 
tai kirjaamo@toivakka.fi 
 

Kunta täyttää  

Saapunut : 

 

Tien nimi:       

Käyttöoikeusyksikkötunnus (MML)       

Tien pituus:      km 

Tien osakkaita:     kpl 

Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen 
määrä ja käytössä olevan tien pituus 
Toivakan kunnan alueella(väestötieto-

järjestelmään tallennettu asuinpaikka): 

 
     

 
kiinteis-
töä 

 
      (km) 

 
kilometriin saakka 

Tiekunnan järjestäytyminen ja 

perustamisvuosi      
(jos tiedossa) 

 Maanmittaus-
laitoksen toimitus  

Kunnan tieltk 
toimitus 

Tiekunnan perus-
tamiskokous 

Tien kunnossapidosta vastaa 
Hoitokunta Toimitsijamies  Tieisännöitsijä 

KÄYTTÖTILITYS 

TULOT vuodelta 2022:   MENOT vuodelta 2022: 

Yksikkömaksut       euroa Sora ja murske       euroa 

Käyttömaksut       euroa Lanaus ja höyläys       euroa 

Muut tulot       euroa Tienvarsien raivaus       euroa 

Kunnan avustus       euroa Oja- ja rumputyöt       euroa 

            euroa Talviauraus ja –hoito       euroa 

            euroa Muu kunnossapito       euroa 

            euroa Kunnossapitomenot       euroa 

            euroa Hallintokulut       euroa 

            euroa Muut kulut, mitkä 
      

      euroa 

Kaikki tulot yhteensä       euroa Kaikki menot yhteensä       euroa 
 

Avustuksessa huomioitavat VUODEN 2022 KUNNOSSAPITOMENOT       euroa 

 

Rahavarat 1.1.2022       euroa 

Rahavarat 31.12.2022       euroa 
 

Vuoden 2022 tienpidon kustannukset oikeaksi todistavat: 

Tiehoitokunnan puheenjohtajan tai yleisen ko-
kouksen valtuuttamien henkilöiden allekirjoituk-
set ja nimenselvennykset 

 
 
 
 

Nimenselvennykset             

Katuosoite, postinro ja postitoimipaikka:       

Puhelinnumero       

Sähköpostiosoite sähköistä tiedoksiantoa varten       

Tiehoitokunnan IBAN –tilinumero  FI                      
 

TIEKOKOUKSEN VALITSEMIEN TILITYKSEN TARKASTAJIEN ALLEKIRJOITUKSET: 
 

Paikka      ___________________________________ PVM      _______________________________________ 

 

___________________________________________          ________________________________________________ 

Asianmukaisesti allekirjoitettu käyttötilitys hyväksytään päättyneen kalenterivuoden 2022 hakemuksena.  

pvm       
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