
TIEH 7000031

            tiepiiri AVUSTUSHAKEMUS
Yksityisen tien kunnossapito

Tien nimi

          

          

          

Tien nro maanmittaustoimiston rekisterissä

          
Hakija

Kunta

          
Tien pituus maanmittaustoimiston rekisterissä

          
Hakemus koskee

          

 yksityistietä  talvitietä  lauttapaikkaa

 vuosittain purettavaa siltaa

Hakemus

 muutosta voimassa olevaan avustuspäätökseen

Tien sijainti
ja pituus
(alku- ja
päätekoh-
dat)

          

Kunnossa-
pitäjä  tiekunta  kunta, jolloin liitteenä on kunnan kanssa tehty sopimus

Tiekunnan edustaja

          
Puhelin virka-aikana

          
Lähiosoite

          
Postinumero

          
Postitoimipaikka

          

Yhteystiedot

Muista!
Pankkiyh-
teystiedot
ovat välttä-
mättömät

Pankkiyhteys

          

Liitteet 1. Ajan tasalla oleva luettelo, johon on merkitty tien vaikutusalueen pysyvä asutus
2. Kartta 1:20 000 tai 1:10 000, johon on merkitty tie ja sen vaikutusalueen pysyvä asu-

tus
3. Pöytäkirja tiekunnan perustamistoimituksesta

Paikka ja aika

                     
Allekirjoitus

Hakemuksen allekirjoittaa joko toimitsijamies tai kaksi hoitokunnan varsinaista jäsentä

          



HAKIJA TÄYTTÄÄ TIEVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ
Liikenteen tiedot Koko tie Tieosa 1 Tieosa 2 Tieosa 3 Tieosa 4

Tämä tie; pysyvästi asuttuja talouksia, kpl           

Muut tiet; pysyvästi asuttuja talouksia, kpl           

Tämä tie; loma-asuntoja, kpl           

Muut tiet; loma-asuntoja, kpl           

Peltoa, ha           

Metsää, ha           

Läpikulkuliikenne/vrk           

Jäteautot/vk           

Kirjastoautot/vk           

Linja-autot/vk           

Maitoautot/vk           

Myymäläautot/vk           

Muut autot/vk. Mitkä?           

Ras-
kas
linja-
liiken-
ne

          

Koulukuljetus/vk           

Postinkuljetus/vk           

Muut autot/vk. Mitkä?           

Kevyt
linja-
liiken-
ne

          

Erityisliikenteen aiheuttaja Etäisyys, m Ajon./vk Ajon./vk Ajon./vk Ajon./vk Ajon./vk

                              

                              

                              

Ras-
kas
eri-
tyis-
liiken-
ne

                              

Erityisliikenteen aiheuttaja Etäisyys, m Ajon./vk Ajon./vk Ajon./vk Ajon./vk Ajon./vk

                              

                              

                              

Kevyt
eri-
tyis-
liiken-
ne

                              

Tien pituus, m           

Tien leveys, m           

Päällyste

Pisteet

Kunnossapitoluokka

Saapunut tieviranomaiselle

          
 puoltaa  ei puolla, perustelut

          

Tieviran-
omaisen
lausunto

Päiväys ja allekirjoitus

                     



     Avustuksen määräytymisperusteet

Laki
yksityisistä
teistä
93 §

Valtion varoista voidaan valtion talousarviossa olevien tähän tarkoitukseen osoitettujen
määrärahojen rajoissa antaa vuosittain avustusta sellaisen autolla-ajokelpoisen yksityisen
tien kunnossapitoon ja parantamiseen, jota koskevien asioiden hoitamista varten on pe-
rustettu tiekunta ja

1) joilla on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai

2) joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään yhden kilometrin mat-
kalla ja jonka vaikutuspiirissä on vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta.

Valtionavustusta ei myönnetä, tiekunnan tiehen kuuluvalle, pelkästään maa- tai metsä-
talouskäytössä olevalle taikka pelkästään vapaa-ajan asuntoihin johtavalle tien osalle eikä
myöskään asema- tai rakennuskaava-alueella olevalle tielle tai tien osalle

Laki
yksityisistä
teistä
93 a §

Edellä 93 §:n 1 momentissa tarkoitetun avustuksen enimmäismäärä on momentin 1
kohdassa mainitulla tiellä 75 % tien laskennallisista kunnossapitokustannuksista ja 2 koh-
dassa mainitulla tiellä 75 % tien sen osan laskennallisista kunnossapitokustannuksista, joka
jää jäljelle, kun tien avustuskelpoisesta pituudesta vähennetään 100 metriä kutakin sen
vaikutuspiirissä olevaa pysyvästi asuttua taloutta kohti. Laskennallisista kunnossapitokus-
tannuksista säädetään tarkemmin asetuksella.

Lauttapaikan ja vuosittain purettavan sillan osalta avustuksen suuruus on enintään 80
prosenttia ja talvitien osalta 65 prosenttia hyväksyttävistä todellisista käyttö- ja kunnossa-
pitokustannuksista.

Tiekunta jättää hakemuksen tiepiirille viimeistään elokuun loppuun mennessä ennen sitä
kalenterivuotta, jonka alusta lukien avustusta haetaan.

Tiepiiri päättää avustuksen myöntämisestä ennen sen vuoden loppua, jona se on jätetty.
Päätöksessä määritetään tien pituus, kunnossapitoluokka ja pysyvän asutuksen määrä. Ei
valtionavustuksen suuruutta (on harkinnanvarainen). Myönteinen päätös on voimassa
toistaiseksi. Tiepiiri lähettää tiekunnalle vuosittain toukokuussa arvion asianomaiselta vuo-
delta maksettavasta valtionavustuksesta. Avustus maksetaan kunnossapitovuoden lopus-
sa.

Tiekunnan on tehtävä tiepiirille uusi hakemus, jos valtionavustukseen vaikuttavat olo-
suhteet ovat oleellisesti muuttuneet tai jos tiekunta haluaa muutosta avustettavaan tiepi-
tuuteen tai tien kunnossapitoluokkaan.

Tien luonne  Tie, jolla on paikkakunnalla
huomattava liikenteellinen merkitys

  Pysyvän asutuksen pääsytie

Aikaisempi
päätös-
numero

          

Uusi pää-
tösnumero           

Paikka ja aika

                     
Tiepiirin
käsittelijä

Allekirjoitus

          



HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

Hakija täyttää lomakkeen ensimmäisen sivun kokonaan ja toisen sivun liikenteen tietojen osalta.

Hakija Tien nimi on sovittu tiekunnan perustamistoimituksessa.

Hakemus Koskee vain yhtä vaihtoehdoista.

Tien sijainti Määritellään sanallisesti tien alku- ja päätekohdat, esim. tie aikaa Vesala-
Vaarala- paikallistieltä ja päättyy Hakolan tilalle. Tieltä on haarat Metsälän
ja Mansikkalan tiloille. Tien pituus määritetään viimeiseen pysyvästi asut-
tuun talouteen haarat mukaan lukien (jos ne kuuluvat yksityistiehen). Py-
syvästi asuttuna taloutena pidetään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden
ja joka on väestötietolain (507/93) väestötietojärjestelmään talletettu koti-
paikka.

Kunnossapitäjä Kunnossapitäjä on tiekunta, ellei tiekunta ole sopinut kunnossapidosta
kunnan kanssa, jolloin sopimus liitetään hakemukseen.

Yhteystiedot Tiekunnan edustaja on tieosakkaiden keskuudestaan valitsema henkilö ja
pankkiyhteys tiekunnan tili. Jos tiekunta on tehnyt kunnossapidosta sopi-
muksen kunnan kanssa, voi edustaja olla kunnan toimihenkilö ja pank-
kiyhteys suoraan kunnalle (maininta sopimuksessa).

Tieosakkaat Tieosakkaita ovat kiinteistöt, joille tieoikeus on myönnetty tietoimituksessa
taikka asianomaisen tielautakunnan tai, tieosakkaiden muodostaessa tie-
kunnan, tämän päätöksellä. Tieosakkaana voi olla myös liikenteen- tai
muun elinkeinon harjoittaja tai vuokramies, jolle em. tavalla on annettu tie-
osakkuus.

Tämä tie; pysyvästi asuttuja talouksia, kpl
Tämä tie; loma-asuntoja, kpl

Jos on useampia  tiekuntia, jotka yhtyvät tähän yksityiseen tiehen, merki-
tään tähän kohtaan ne pysyvästi asutut taloudet ja loma-asunnot, jotka
ovat tämän tien osakkaita.

Muut tiet; pysyvästi asuttuja talouksia, kpl
Muut tiet; loma-asuntoja, kpl

Muiden tiekuntien pysyvästi asutut taloudet ja loma-asunnot, jotka ovat
tämän tien vaikutuspiirissä.

Liikenteen tiedot Autojen määräksi ilmoitetaan viikoittainen liikenne paitsi läpikulkuliikenteen
kohdalla, jolloin ilmoitetaan autojen lukumäärä vuorokaudessa. Läpikulku-
liikenne on pysähtymättä tien läpi kulkevaa päivittäistä liikennettä, joka ta-
pahtuu muiden kuin tieosakkaiden hyväksi. Jos tiellä on muuta raskasta tai
kevyttä linjaliikennettä kuin lomakkeelle merkityt autot, mainitaan mitä tä-
mä liikenne on. Jos tiellä on raskasta tai kevyttä erityisliikennettä, maini-
taan liikenteen aiheuttaja ja liikenteen käyttämä tien pituus tai etäisyys tien
alusta, esim. saha 2300 m.


