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YKSITYISTIEN AVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖ-OHJE
1.Tietä koskevat tiedot

2.Tien liikenne ja niiden osuudet

Tien osoitejärjestelmä nimi
Ilmoitetaan avustettavan tien Siikalatvan kunnan osoitejärjestelmän mukainen tien nimi.

Osakkaiden liikenne (%)
Ilmoitetaan yksityistien osakkaiden oman liikenteen määrä
prosentteina kokonaisliikenne määrästä

Tien pituus
Ilmoitetaan avustushakemuksen kohteena olevan yksityistien
kokonaispituus metreinä.

Ulkopuolisten liikenne (%)
Ilmoitetaan yksityistiellä tapahtuva muiden kuin osakkaiden
liikenne prosentteina.

Tien asuttu pituus
Ilmoitetaan avustushakemuksen kohteena olevan yksityistien
pysyvästi asutettuna olevan matkan pituus. Mikäli, tie on
pysyvästi asuttu molemmista päistään tietyn matkan, ilmoitetaan yhteismatka sekä lisätiedoissa tarkennetaan kuinka tie on
pysyvän asutuksen osalta jakaantunut päistään.

Läpikulkuliikenne (%)
Ilmoitetaan läpikulkuliikenteen osuus muiden kuin tieosakkaiden liikenteestä.

Tien virallinen nimi
Mikäli tie on perustettu tietoimituksella joko kunnan tielautakunnan tai maanmittauslaitoksen toimesta, ilmoitetaan tien
tai tiekunnan toimituksessa virallistettu tien nimi. Mikäli, kyse
ei ole em. perustetusta tiestä, kohta jätetään täyttämättä.
Tien rakennus/perusparannus vuosi
Ilmoitetaan tien rakennusvuosi tai viimeisin perusparannuksen suoritus vuosi.
Tietoimitus pidetty
Mikäli, tie on perustettu tietoimituksella joko kunnan tielautakunnan tai maanmittauslaitoksen toimesta, ilmoitetaan toimituksen pitämisvuosi. Ellei tietoimitusta ole pidetty, kohta jätetään täyttämättä.
Tiekunta perustettu
Mikäli, tielle on perustettu tiekunta, ilmoitetaan tiekunnan
perustaminen ja sen perustamisvuosi. Ellei tiekuntaa ole perustettu, kohta jätetään täyttämättä.
Tien numero
Ilmoitetaan tien tietoimituksessa vahvistettu tienumero. Ellei
tietoimitusta ole pidetty, kohta jätetään täyttämättä.
Toimielin
Ilmoitetaan tiekunnan valitsema toimielimen muoto, joko
hoitokunta tai toimitsijamies. Ellei tiekuntaa ole perustettu,
kohta jätetään täyttämättä.

Raskasliikenne (>3,5 tn %)
Ilmoitetaan tiellä tapahtuva yli 3500 kilon painoisten ajoneuvojen liikenteen osuus prosentteina.
Tien liikenne (ajn/vrk)
Ilmoitetaan laskettu tai arvioitu tien kokonaisliikenne määrä
ajoneuvoa/vuorokaudessa.
Maatalousliikenne (%)
Ilmoitetaan maatalousliikenteen osuus tien kokonaisliikenteestä, mikäli sitä tiellä esiintyy.
Puutavaraliikenne (%)
Ilmoitetaan säännöllisen tai kausittaisen metsätalousliikenteen osuus tien kokonaisliikenteestä, mikäli sitä tiellä esiintyy.
Muu erityisliikenne (%)
Ilmoitetaan erityisliikenteen osuus tien kokonaisliikenteestä,
mikäli sitä tiellä esiintyy.
Harraste/vapaa-ajanliikenne (%)
Ilmoitetaan harraste- ja vapaa-ajanliikenteen osuus tien kokonaisliikenteestä, mikäli tien vaikutuspiirissä on sellaisia kohteita jotka sitä aiheuttavat (venevalkamat, kuntoilu, laavut, metsästysmajat yms.)
Tieyksikkölaskelma vahvistettu
Ilmoitetaan tiekunnan voimassaolevan tieyksikkölaskelman
vahvistamisvuosi. Ellei tiekuntaa ole perustettu, kohta jätetään täyttämättä.
Tiekunnan viimeisin kokous
Ilmoitetaan tiekunnan/osakkaiden viimeisimmän kokouksen
pito ajankohta. Ellei tiekuntaa ole perustettu, kohta jätetään
täyttämättä.
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Tieisännöitsijän käyttö
Ilmoitetaan käyttääkö tiekunta tieisännöitsijää tiekunnan
hallinnon hoitamisessa.

Hakijan/asiainhoitajan/tiekunnan pankki
Ilmoitetaan avustusta hakevan tiekunnan, asiainhoitajan tai
hakijan käyttämä rahalaitos tai pankki.

Urakoitsijan käyttö
Ilmoitetaan käyttääkö tiekunta tieisännöitsijää tai ulkopulista
urakoitsijaa tienhoidossa ja kunnossapidossa.

Hakijan/asiainhoitajan/tiekunnan tilinumero
Ilmoitetaan avustusta hakevan tiekunnan, asiainhoitajan tai
hakijan käyttämä tilinumero. Avustuksen maksaminen tapahtuu tilille.

3.Tieosakkaat
Tieosakkaiden lukumäärä
Ilmoitetaan tien vaikutusalueen osakkaiden lukumäärä.
Pysyvästi asutut taloudet
Ilmoitetaan tien vaikutusalueen pysyvästi asuttujen talouksien
lukumäärä.
Vapaa-ajan asunnot
Ilmoitetaan tien vaikutusalueen vapaa-ajan asuntojen lukumäärä.
Käyttö-oikeuden haltijat/erityiskohteet
Ilmoitetaan tien käyttö-oikeuden haltijoiden ja tien vaikutusalueella sijaitsevien erityiskohteiden lukumäärä. Lisäksi lisätiedot kohdassa ilmoitetaan käyttö-oikeuden tai erityiskohteen laatu tai käyttötarkoitus.
Puheenjohtajan/toimitsijamiehen/asiainhoitajan/hakijan
nimi
Ilmoitetaan avustusta hakevan tiekunnan Puheenjohtajan,
toimitsijamiehen, asiainhoitajan tai avustuksen hakijan nimi.
Puhelinnumero koti / työ
Ilmoitetaan avustusta hakevan tiekunnan Puheenjohtajan,
toimitsijamiehen, asiainhoitajan tai avustuksen hakijan puhelinnumerot, mistä heidät tavoittaa sekä virka-aikana että virka-ajan ulkopuolisena aikana.
Puheenjohtajan/toimitsijamiehen/asiainhoitajan/hakijan
osoite
Ilmoitetaan avustusta hakevan tiekunnan puheenjohtajan,
toimitsijamiehen, asiainhoitajan tai avustuksen hakijan voimassaoleva postiosoite.
Sähköpostiosoite
Ilmoitetaan avustusta hakevan tiekunnan, puheenjohtajan,
toimitsijamiehen, asiainhoitajan tai avustuksen hakijan käytössä oleva sähköpostiosoite. Ellei sähköpostiosoitetta ole
käytössä, jätetään kohta täyttämättä.

Lisätiedot
Lisätietoja kohdassa avustuksen hakija voi ilmoittaa hakemustaan koskevia lisätietoja tai tarkennuksia. Kohdassa tulee ilmoittaa tien erityisliikenteen, käyttö-oikeuden haltijoiden ja
erityiskohteiden laatu, tien käyttötarkoitus tai vaikutus tien
kunnossapitotarpeeseen.
Luettelo tieosakkaista
Hakemuksen liitteeksi tulee olla osakasluettelo. Mikäli, hakijana on tie, jolle on perustettu tiekunta, voidaan osakasluettelona käyttää tiekunnan omaa ajantasaista osakasluetteloa tai
yksikkölaskelmaa. Jos tiekunta käyttää hakemuksessa olevaa
osakasluetteloa, tällöin ei tarvita osakkaiden allekirjoitusta.
Mikäli, hakijana on tie, jolle ei ole perustettu tiekuntaa tulee
kaikkien osakkaiden allekirjoittaa osakasluettelo omalta osaltaan.
Osakastyyppi kohdassa ilmoitetaan onko osakas pysyvästi
asuttu talous, vapaa-ajan asunto, maatila tai muu osakkuutta
kuvaava osakkuuden peruste.
Hakijan allekirjoitus, päiväys ja nimenselvennös
Hakemuksen allekirjoittaa tiekunnan puolesta puheenjohtaja,
toimitsijamies tai muu tiekunnan valtuuttama asiainhoitaja.
Mikäli allekirjoittaja on muu kuin hoitokunnan puheenjohtaja
tai toimitsijamies, tulee hakemukseen liittää dokumentti allekirjoitusoikeudesta.
Mikäli, tielle ei ole perustettu tiekuntaa tai kyseessä on yksittäisen hakijan tie, hakemuksen allekirjoittaa hakija tai osakkaiden asiainhoitaja. Lisäksi kaikki osakkaat allekirjoittavat
tietonsa omalta osaltaan osakasluettelo osassa.
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YKISTYISTEIDEN AVUSTUS EHDOT

Avustamisen perusteet

Yleistä

Avustamisperusteita perusteita sovelletaan aina soveltuvin
osin kunkin yksityistietyypin mukaisesti. Avustamisperusteet
siis vaihtelevat hieman sen mukaan millainen tie on kyseessä
tai mikä on tien virallisuus- tai juridinen muoto tai asema.

Yksityisteiden tienpidon avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa, jonka ehdot ovat yksin kunnan
määrättävissä.
Siikalatvan kunnan myöntävät yksityistieavustukset ovat ns.
vuosiavustuksia, jotka myönnetään kullekin kalenterivuodelle
aina erikseen hakemuksen perusteella. Avustukset ei siten, ole
osoitettu jonkin tietyn yksityistiellä suoritettavan toimen tai
toimenpidekokonaisuuden suorittamiseen tai siitä aiheutuneisiin tai aiheutuviin kustannuksiin.
Maksettavat avustukset perustuvat ensisijaisesti avustettavan
tien, avustuspituuteen sekä tielle määriteltyyn avustusluokkaan.
Siikalatvan kunta luokittelee avustusta hakeneet tiet avustusluokkiin, hakemusten sekä Siikalatvan kunnan itsensä tai kolmannelta osapuolelta hankkimiensa lisätietoja ja selvitysten
perusteella.

Tien tulee olla vähintään yhden vakituisesti asutun talouden
pääsytie tai merkittävä läpikulkutie tai tie, jolla on muuten
paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys
Tien asutun vähimmäispituuden on oltava yli 200 m, teitä
avustetaan vain 200 metrin ylittäviltä osin.
Avustettavan tien tulee olla tarkoitustaan vastaavalla tavalla
liikennöitävässä kunnossa.
Pelkästään loma-asutusta, maataloutta tai metsätaloutta
palvelevien yksityisteiden kunnossapitoa avustetaan vain
erityisissä poikkeustapauksessa.
Mikäli, tiellä on tiekunta, tulee sen pitää lakisääteiset kokoukset ja muiltakin osin noudattaa yksityistielaissa tiekunnalle
säädettyjä velvoitteita ja toimia.

Avustuksen hakeminen ja hakemisen määrä-aika
Siikalatvan kunta asettaa yksityistie avustukset haettavaksi
kulloinkin käytettävissä olevien, avustuksiin osoitettujen määrärahojen puitteissa.
Avustusten hakemisen määrä-ajasta päättää Siikalatvan kunta.
Avustusten hakemisesta ja niiden määrä-ajasta ilmoitetaan
Siikalatvan kunnan kuntatiedotteessa sekä Siikalatvan kunnan
www-sivuilla. Avustushakemuksia, liitteineen on saatavissa
Siikalatvan kunnan www-sivuilla sekä kunnan toimipisteissä,
hakuaikana.
Puutteellisia tai määrä-ajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei
oteta huomioon avustuksien jaosta päätettäessä, vaan ne
hylätään. Hakija vastaa yksin siitä, että hakemus on riittäviltä
osin täytettynä jätetty määrä-aikaan mennessä Siikalatvan
kunnalle. Hakemus tulee jättää vuosittain, vaikka hakija olisikin saanut yksityistieavustusta aikaisemmin Siikalatvan kunnalta.

Mikäli, kyseessä on järjestäytymätön, usean osallisen käyttämä tai hallitseman tie, tulee osallisten sopia avustuksen hakemisesta yhteisesti.
Samalle tielle voidaan avustusta hakea vain yhdellä hakemuksella.
Jos kunta avustaa yksityisen tien kunnossapitoa tai kunta kustannuksellaan vastaa yksityisen tien kunnossapidosta, tien
käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan
liikenteeseen ei saa kieltää ilman kunnan suostumusta.
Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tällöinkin tiekunnan tai tieosakkaiden suostumus.
Avustusta saaneella kiinteistönomistajalla, tienhaltijalla, osakkailla tai tiekunnalla ei ole oikeutta kieltää yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamista tielle tai tiealueelle, eikä heillä ole
oikeutta vaatia vuokraa tai muuta käyttökorvausta yhdyskuntateknisien laitteiden sijoittamisesta.

