Tieavustushakemus kunnalle vuodelle 2018
Tekninen lautakunta

hakemus saapunut

__ / __ 2019

sa
Tiekunnan nimi
Yhteyshenkilö, jolle posti kunnasta lähetetään ja asema tiekunnassa esim. pj tai siht.
Nimi
Osoite
Puhelin
Tiekunnan pankkitili
TIEN PITUUS
LÄPIAJOTIET
Päätien pituus
(1.lk)

PISTOTIET
Päätien pituus
( 2.lk)

Tiekuntaan kuuluvien
sivuhaarojen pituus
(2.lk)

Tiekunnan
tien pituus yht.

Sivuhaarojen
pituus (2.lk)

Tiekunnan
tien pituus yht.

TIENHOITOMENOT edellisenä vuonna (2018)
Kesäkunnossapito

Talvikunnossapito

Muut
kulut

Tienhoitomenot yhteensä v. 2018
ALLEKIRJOITUS

_____ / _____ 2019

________________________________

___________________________________
nimen selvennys

HUOM! Hakemuksen liitteenä on oltava kopio edellisen vuoden tilinpäätöksestä sekä kuluvan
vuoden sääntömääräisen kokouksen pöytäkirjan kopio, jossa tilinpäätös on hyväksytty.
Läpiajotiellä (1. lk) tarkoitetaan runsasliikenteistä ja merkittävää tietä.
Tarvittaessa kunta päättää kuuluuko tie 1. vai 2. luokkaan.
Kaikkien pisto- ja sivuhaarojen pituudessa huomioidaan vain asuinliikenteen käyttämä tieväli.
Hakemus on palautettava 28.06.2019 mennessä kunnanvirastoon, osoitteella
Tekninen lautakunta, Keskustie 2-4, 12100 OITTI.
Katso sivu 2. Yksityistielaki
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Yksityistielaki 13.7.2018 / 560
84 §
Kunnan avustus

Kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja
käytön valvonnasta samoin kuin tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi
kunnan suoritettavaksi. Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle tienpitoon on, että tietä koskevien
asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot
yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä
edellytetään.
50 §
Yksityistietä koskeva tieto

Tiekunnan toimielimen on huolehdittava, että tiekunnasta on 89 §:n mukaiset ajantasaiset tiedot
mainitussa pykälässä tarkoitetussa yksityistierekisterissä ja että yksityistiestä on 56 §:n 3 momentin 9
kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien käytön kieltämistä tai
rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä.
Mikäli tiekuntaa ei ole perustettu, on tieosakkaiden yhdessä varmistettava, että yksityistiestä on 56
§:n 3 momentin 9 kohdassa tarkoitettuja painorajoituksia ja 29 §:n 1 momentissa tarkoitettua tien
käytön kieltämistä tai rajoittamista koskevat ajantasaiset tiedot kansallisessa tie- ja katuverkon
tietojärjestelmässä.
Tieosakkaan on annettava tiekunnalle tiekunnan hallinnon ja tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset
tiedot itsestään ja tienkäytöstään. Tieosakkaan on huolehdittava erityisesti osoitetietietojensa ja
niiden muutosten ilmoittamisesta. Jos tiekuntaa ei ole perustettu, tieosakkailla on oikeus saada
yhteisen tienpidon järjestämiseksi tarpeelliset tiedot toisistaan.

