Kiinteistö- ja mittaustoimi
Kanalinranta 3, PL 104 26101 Rauma

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSHAKEMUS 2020
Perustiedot
Yksityistien nimi

Asuntoja (kpl)

Tiekunnan yhteyshenkilön nimi / yhteyshenkilö rekisterissä:

Tieosakkaita (kpl)
Sähköposti:

Puhelinnumero:

Osoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

Emme hae kunnossapitoavustusta, pelkkä ilmoitus tuloista
Tilinumero IBAN muodossa

Tiekunnan tien kokonaispituus (MML:n rekisterissä) :

Tietä ja tiekuntaa koskevat tiedot ovat ajantasaiset yksityistierekisterissä (MML)
Tiedot ovat ajantasaiset tie- ja katurekisterissä (Digiroad : kiellot, painorajoitukset, puomit yms.)

KÄYTTÖTILITYS 2019
Tietoja tien liikenteestä
Kaupungin järjestämä
koululaisliikenne:

Kustannuslaskelma
Kunnossapito:

on

ei

Hallinnolliset kulut:

Nähtävyys:

on

ei

Perusparannus:

Läpikulkutie:

on

ei

Kokonaiskustannukset
yhteensä:

Muu ylimääräinen liikenne,
mikä?

on

ei

Selvitys vuoden 2019 tuloista
Valtionavustus:

Tieyksikkömaksut:

Kaupungin kunnossapitoavustus:

Kaupungin perusparannusavustus:

Luettelo tehdyistä talkootöistä:

Huom. Kopiot tilikirjasta ja tiekunnan kokouksen pöytäkirjasta on liitettävä hakemuksen liitteeksi.

Hoitokunnan jäsenet (väh. varsinaiset, lisänä varajäsenet) tai toimitsijamies/varamies
Puheenjohtaja

Osoite

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite

Allekirjoitukset
Päiväys:

Allekirjoitus ja nimenselvennys:

YKSITYISTIEN KUNNOSSAPIDON AVUSTUSEHDOT


tiekuntaa sekä yksityistietä koskevien tietojen on oltava ajantasaiset
Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä
(Digiroad).



tien tulee olla vähintään yhden vakituisesti asutun talouden pääsytie tai merkittävä läpikulkutie
tai tie, jolla on muuten paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys.



tien vähimmäispituuden on oltava 400 metriä, ellei ole erityisesti syytä avustaa tätä lyhyempää
tietä.



tien pitää olla järjestäytynyt.



avustettavan tien tulee olla koko vuoden henkilöautolla liikennöitävässä kunnossa.



pelkästään loma-asutusta, maataloutta tai metsätaloutta palvelevien yksityisteiden
kunnossapitoa avustetaan vain poikkeustapauksessa.



hakemuksen liitteineen on saavuttava määräaikaan mennessä.



tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain ja kopio pöytäkirjasta pitää olla hakemuksen
liitteenä.



tiekunnan tulee kerätä tieosakkailta yksikkömaksuja.



tiekunnan pitää tarkistaa yksiköinti vähintään neljän vuoden välein.



avustusta myönnetään kahden edellisen vuoden kunnossapitokustannusten keskiarvosta
korkeintaan 60 prosenttia.



avustuksen määrään vaikuttavat myös talkoot ja tien varrella sijaitsevat kaikkia kaupunkilaisia
palvelevat kohteet kuten koulut, kaupungin saunat ja kaupungin mainostamat nähtävyydet.



perusparannusavustusta hakeneille teille myönnetään avustusta kustannusarvioiden ja
teknisen valiokunnan suorittaman katselmuksen perusteella.



jos perusparannusavustusta saanut tie ei suorita suunnittelemaansa työtä avustusta saaneena
vuonna, se ei tule saamaan seuraavana vuonna perusparannusavustusta.

Perusparannusavustushakemukseen tulee liittää tieto perusparannuskohteen
sijainnista erillisellä kartalla.

